Ja!

Eskolako Umore 2021
Grafikoaren 7. Lehiaketa
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ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA
SAILA, EL CORREO, CAMARA eta JOKER liburutegiak
babesleekin, Umorezko Literaturaren eta Artearen
Nazioarteko Jaialdiaren 12. edizioak ESKOLAKO
UMORE GRAFIKOAREN 7. LEHIAKETA deitu du, xede
honekin: umoreak kultura -eta hezkuntza- adierazpen
moduan duen garrantzia gaztetxoei barneratzea eta
pertsonen eskubide eta aukera-berdintasuna azpimarratzea,
aintzat hartu gabe jatorria, adina, sexua, gaitasuna, sexuorientazioa edo erlijioa.
Lehen Hezkuntzako 7.mailatik D.B.H.ko 4. mailara arteko
(biak barne) Bizkaiko ikastetxe guztietako ikasleek parte
hartu ahal izango dute. Partaidetza banakakoa izango da beti eta
aipatutako maila bakoitzeko kategoria bat egokituko da.

Zerrendak edo binetak umorezkoak izango dira, eta
PERTSONEN ARTEKO BERDINTASUNA eduki behar dute
gaitzak, bazter utzita sexua, jaioterria, sexu-orientazioa, erlijio,
etb. Herri-txiste ezagunetan oinarritzen diren tira edo binetak kanporatuak izango dira.
Lanak euskeraz zein gaztelaniaz aurkez daitezke eta ikasle bakoitzeko lan bakarra. Originalak eta berriak izan beharko dira
eta eskuz edo ordenagailuz marraztuta entregatuko dira. Eskuizkribuek tintaz edo margotuak eta idatziak aurkeztu beharko
dira.

5 Din-A4 baina txikiagoak ezta Din-A3 baino handiagoak izan behar.

Hedadurari dagokionez, lanek bineta bakarra edo bi edo hiru bineten tira bat izan behar dituzte. Hauen formatua ez dira
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Lanek posta arruntaz hurrengo helbidera bidali daitezke: Jardines, 11 kalea - 4 Solairua, A. 48005 Bilbao, edo posta
elektronikoaz concursos@jabilbao.com helbidera, gaian edo gutun azalean adierazten. Eskolako Umore Grafikoaren 7. Lehiaketa. Lanak ikasle bakoitzak berea edo ikastetxeek denak betera bidali ditzazkete.
Lan bakoizak, aparteko orri batean, egilearen norberaren datuak sartu beharko ditu: izena eta abizenak, maila eta letra,
posta elektronikoa eta telefono zenbakia, irakaslea eta ikastetxearen izenarekin batera. Apaitutako daturen bat sartu ez izanak
aurkeztutako lanaren berehalako deskalifikazioa ekarriko du.
Lan-aurkezpen epea 2021ko ekainaren 23an amaituko da.
LA RISA DE BILBAO/BILBOKO BARREA Literatur-Elkartekok izendatuko du epaimahaia, eta hark edukiko du oinarri hauetan
jasota ez dagoen alderdiren baten inguruan erabakitzeko ahalmena.
Sei izango dira sarituak, eta 100€-ko KUPOI bana jasoko dute Bilboko CAMARA eta JOKER liburu-dendetan erosteko: ikasturteko
kategoria bakoitzean irabazten duten lanentzako bana, eta lehiaketara ikasle gehien aurkezten dituen irakaslearentzat bestea.
Finalisten zerrenda jaialdiaren web-orrian argitaratuko da www.jabilbao.com 2021ko irailaren 20tik aurrera. Ikasleek eta ikastetxeek posta elektronikoz jasoko dituzte jakinarazpena eta sari-banaketara bertaratzeko gonbidapena. Ekitaldia abenduaren
9an egingo da (larunbata), baldin eta egoerak ahalbidetzen badu, eta tokia zehazteke dago oraindik. Espazio horretan bertan
Ja! Bilbao Jaialdiaren 12. edizioan zehar, LANIK ONENEN ERAKUSKETA BAT EGONGO DA IKUSGAI.
Arau guztiak www.jabilbao.com helbidean daude.

