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LASARTE-ORIAKO LITERATURAKO XXXIV. LEHIAKETA, 2020. URTEA
Lasarte-Oriako Udalak, Kultura Batzordearen bitartez, Lasarte-Oriako Literaturako XXXIV. Lehiaketarako
deialdia egiten du, ondoko oinarri hauen arabera:
OINARRIAK
1.- Parte-hartzea
Lehiaketan parte hartzu ahalko dute 2004. urtean eta aurrekoetan jaiotako Euskarazko zein Gaztelaniazko
idazleek. Lasarte-Orian erroldaturik daudenek halaber izango dute espezialitate bakoitzeko “Lasarte-Oria”
sariak eskuratzeko aukera. Aurreko ekitaldietan sarituak ezingo dira aurkeztu espezialitate sariztatuetara.
2.- Aurkeztea
Aurkeztutako idazlanek argitaratu gabeak eta jatorrizkoak izan behar dute. Ezingo dira izan oraindik epaia
eman ez duen beste lehiaketaren batera aurkeztutakoak, eta ezingo dira ezein argitaletxerekin
konprometiturik egon. Idazle bakoitzak, idazlan bat, aurkeztu dezake.
A) Poesiako idazlanak hiruna kopiatan aurkeztu beharko dira, tarte bikoitzarekin eta alde
bakarretik mekanografiaturiko orrietan. Idazlanek izenburua soilik eduki beharko dute, eta ez dute, beraz,
egilea identifika dezakeen xehetasunik izango.
B) Mikrokontrakizunen lanak hiruna kopiatan aurkeztu beharko dira, tarte bikoitzarekin eta alde
bakarretik mekanografiaturiko orrietan. Idazlanek izenburua soilik eduki beharko dute, eta ez dute, beraz,
egilea identifika dezakeen xehetasunik izango.
gain, “Lasarte-Oria” sarietan parte hartzea hautatzen badu, “Lasarte-Oria saria” adieraziko beharko da.

2.- 1 Paperean aurkeztea, POSTA ZIURTATU bidez bidaltzeko
Jatorrizkoarekin batera, eta gutun-azal itxian, egilearen datuak sartuko dira (izena, deiturak, helbidea,
helbide elektronikoa eta kontaktuko telefonoa), bai halaber NANaren edo pasaportearen fotokopia.
Gutun-azalaren kanpoaldean, idazlanaren izenburua eta ohartxo hau: POESIA/MIKROKONTAKIZUNA,
euskaraz edo gaztelaniaz. Baldin eta, horrez gain, “Lasarte-Oria” sarietan parte hartzea hautatzen badu,
“Lasarte-Oria saria” adieraziko beharko da.
"XXXIV. Literatura-Lehiketa. Poesia/Mikrokontakizuna Euskera ”
" Manuel Lekuona Kultur Etxea"
Geltoki Kalea 18, 20.160 Lasarte-Oria "

2.- 2 Formatu digitalean aurkeztea, POSTA ELEKTRONIKOZ bidaltzeko

Lanak formatu digitalean bakarrik aurkeztu ahalko dira (.RTF formatuan), posta elektronikoaren
bidez. Postaren [Gaia] atalean, testuaren izenburua, kategoria eta hizkuntza jarriko dira, eta bi
artxibo erantsiko zaizkio, bata lehiaketarako testua daukana, izen honekin: (idazlanaren
izenburua).rtf, eta bestea datuak dauzkana, (idazlanaren izenburua)_datuak.rtf izenarekin; bigarren
horretan adieraziko dira egilearen datuak: izena, deiturak, jaiotako eguna, DNI edo Pasaportearen
ZENBAKIA eta kontaktuko telefonoa,. Baldin eta, horrez gain, “Lasarte-Oria” sarietan parte
hartzea hautatzen badu, “Lasarte-Oria saria” adierazi beharko da.7
Posta elektronikoz bidaliko dira, ezarritako epearen barruan, helbide honetara:
literatur.lehiaketak2020@lasarteoriasarean.eu
.
3.- Epeak
Jatorrizkoak entregatzeko epea 2020ko ekainaren 5an amaituko da, 24:00etan.
Autoreek ezingo dituzte jatorrizkoak erretiratu epaia ezagutzera eman baino lehen.
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4.- Epaimahaia
Epaimahaia Kultura Batzordeak izendatuko du, eta haren osaera epaiaren unean emango du ezagutzera
jendaurrean.
5.- Epaia
Epaimahaia urrian bilduko da epaia emateko. Epaimahaiaren erabakia ezin apelatuzkoa izango da.
Epaimahaiaren erabakia www.lasarte-oria.eus plazaratuko da. Epaimahaiak saria banatzeko ahalmena
izango du, egoki baderitzo. Obra berak ezingo ditu bi sari eskuratu.
6.- Jatorrizkoak itzultzea
Saritu gabeko lanak , ez dira itzuliko, eta suntsitu egingo dira.
7.- Interneten argitaratzea.
Aurkeztutako lanak Interneten publikatu ahalko dira, www.lasarte-oria.eus helbidean.
8.- Adostasuna
Parte hartzeak berekin darama honako Oinarri hauek onartzea.
9.- Sariak
Lasarte-Oriako XXXIV. Literatura-Lehiaketarako deialdia honako espezialitate hauetan egiten da:
POESIA
Saria 1
Saria 2
Saria 3
Saria 4

Euskarazko POESIA (gai , metrika eta luzapenak libreak).
Euskarazko POESIAKO “Lasarte-Oria” saria (gai , metrika eta luzapenak libreak).
1994 eta
2004 bitartean jaiotakoentzat
Gaztelaniazko POESIA (gai , metrika eta luzapenak libreak).
Gaztelaniazko POESIAKO “Lasarte-Oria” saria (gai , metrika eta luzapenak libreak) ).
1994
eta 2004 bitartean jaiotakoentzat

MIKROKONTAKIZUNA
Euskarazko MIKROKONTAKIZUNA (gai librea, gehienez 1.500 karaktere, zuriuneak barne).
Euskarazko MIKROKONTAKIZUNEKO “Lasarte-Oria” saria (gai librea, gehienez 1.500
karaktere, zuriuneak barne). 1994 eta 2004 bitartean jaiotakoentzat
Gaztelaniazko MIKROKONTAKIZUNA (gai librea, gehienez 1.500 karaktere, zuriuneak barne).
Saria 3
Gaztelaniazko MIKROKONTAKIZUNEKO “Lasarte-Oria” saria (gai librea, gehienez 1.500
Saria 4
karaktere, zuriuneak barne). 1994 eta 2004 bitartean jaiotakoentzat

Saria 1
Saria 2

Diploma eta 650 €.
Diploma eta 650 €
Diploma eta 650 €.
Diploma eta 650 €

Diploma eta 650 €.
Diploma eta 650 €.
Diploma eta 650 €.
Diploma eta 650 €.

Sari hauei bere kasuan indarrean dagoen legediaren araberako PFEZa aplikatuko zaie.
9.- Sari-banaketa
Sariak banatzeko ekitaldia azaroaren 21ean egingo da.

Lasarte-Orian, 2020ko maiatzan
KULTURA DEPARTAMENTUA
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