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Lehiaketaren  
xedea

Sakanako Mankomunitatearen ANITZAR-
TEAN (orain arte Immigrazio Zerbitzua) 
Kulturartekotasun zerbitzuaren X. urteurre-
na dela eta, hura identifikatu eta ezagutzera 
emango duen logotipoaren lehiaketa za-
baldu nahi dugu. 

Irudimena sustatu, marrazketa indartu, di-
seinu grafikoetan trebatu eta parte hartzea 
ere baditu helburu. 

Sakana aldatuz doa etengabe, eta anitza-
goa da jatorria eta kulturen aldetik. ANI-
TZARTEAN zerbitzuak, bizilagun guztien 
arteko elkarbizitza baikorra sustatu nahi du, 
elkarrenganako aitortzan oinarrituz, bes-
teak beste. 

Parte  
hartzaileak
16 urtetik gorako edozeinek parte hartu 
ahal izango du. 

Parte hartzaile bakoitzak, gehienez, lan bat 
aurkeztu ahal izango du. Lana originala eta 
argitaratu gabea izango da, beste lehiakete-
tan parte hartu gabea, eta ez da izango beste 
lan batzuen kopia, ez guztiz, ez zati batean. 

 
Gaia

Logoaren gaiak, Sakanako kultura aniz-
tasuna islatuko du, nun errespetua, ber-
dintasuna eta diskriminaziorik gabeko 
baloreak bermatzen diren. 

Lanen  
ezaugarri 
teknikoak

Logoaren diseinua honela aurkeztu behar-
ko da: 

a) Euskarri digitalean jasoko da, CD edota 
pendrive batean. Neurriz alda daitekeen 
bektore-formatuan (.ai, .svg, .pdf, .eps). Erre-
soluzio finkoa duen formatu batean bidaliz 
gero (.psd, .png, .jpg, .tiff ), tamaina handian 
bidali beharko da, gutxienez 2.000 pixel za-
balean edo altueran, eta ahal den kalitate 
altuenean.

b) Diseinuaren zergatiaren azalpen txiki 
batekin aurkeztuko da logotipoa, gehienez 
orri batekoa. 

d) Edozein komunikazio euskarritara egoki-
tu ahal izango da logotipoa: papera, gutun 
azala, txartela, kartela, helbide elektronikoa, 
web orria, etab.



 
Saria

Sari bakarra izanen da. 300€ Sakanako 
Dendarien Elkarteko zerbitzuetan era-
biltzeko.

Lanen  
aurkezpena

Lanak bi gutun-azal ezberdinetan , A eta B, 
aurkeztuko dira, itxiak eta izengoiti batez 
izenpetuak. 

A gutun-azalean logotipoa joanen da, for-
matu digitalean eta bere esanahiaren azal-
pen txiki batez lagundua.

B gutun-azalean berriz, parte hartzailearen 
datuak: izen-abizenak, telefono zenbakia 
eta posta helbidea. 

Izengoitia ez den beste izenik erabiltzen 
bada, eta izen horrek parte-hartzailea zein 
den jakiteko bidea ematen badu, parte har-
tzaile hori lehiaketatik kanpo geldituko da. 

Lanak aur-
kezteko tokia 
eta epea

Lanak Sakanako Mankomunitatean 
(Uriz 32, Lakuntza) aurkeztuko dira, 
Martxoaren 14tik apirilaren 4ra,biak ba-
ren 8:00-15:00 ordutegian. 

Balorazio 
irizpideak

Logotipoaren balio artistiko eta sinbolikoa 
eta irudikatzeko eta komunikatzeko duen 
ahalmena aintzat hartuko dira. 

Horretaz gain, diseinu berritzailea eta iden-
tifikatzeko erraza izatea baloratuko da. 

Erabilera anitzekoa eta hainbat euskarritan 
aplikatua izateko duen egokitzeko gaitasu-
na ere. 

Edozein pertsona edo erakundeekiko kon-
notazio sexistak, xenofoboak, arrazista edo 
ofentsiboak dituzten lanak baztertu egingo 
dira. 

Epaimahaia 
eta ebazpena

Epaimahaia kide hauek osatuko dute: 

•	 ANITZARTEAN zerbitzuburua
•	 Mankomunitatearen lehendakaria
•	 Diseinu munduko profesional bat
•	 ANITZARTEAN batzordeburua



Epaia ezin izango da apelatu.

Aurkeztutako diseinuek ez balute eskatzen 
den kalitatea lortzen, epaimahaiak lehiake-
ta hutsik geratzen dela erabaki dezake. 

Lehiaketaren erabakia hautatuko pro-
posamenaren egileari jakinaraziko zaio, 
eta Mank-eko web orrian baita iragarki 
taularen bitartez emango da ezagutzera 
epaimahaiak erabakia hartu bezain laister, 
2018ko apirilaren 4tik aurrera. 

 
Erakusketa

Epaimahaiak, lehiaketan parte hartu duten 
lan guztien artean, hautaketa bat egingo 
du eta horretarako aukeratutako espazioan 
jarriko ditu ikusgai. 

Irabazlea izan ezik, beste lan guztiak era-
kusketa amaitu eta hilabeteko epean ANI-
TZARTEAN zerbitzuan jaso ahal izango 
dira. 

Epe hori igaro eta jaso ez badira lanak,  lan 
horien jabetzari uko egiten zaiola ulertu-
ko da, eta ANITZARTEAN zerbitzuak nahi 
duen erabilera emango die. 

Jabetza  
intelektuala

Hautatutako diseinuaren egileek, ANI-

TZARTEAN zerbitzuari lagatzen dizkiote 
ustiapen eskubideak, esklusiban eta denbo-
ra mugarik gabe; egoki iritz dakiokeen be-
zainbat alditan, modutan eta euskarrietan.

Lanaren egileak ezingo du erabili, ez osorik 
ez zatika, hautatutako diseinua, edota ho-
nen osagai edo zatiak, aurrerantzean egin-
dako lan edo proiektuetan. 

Gainontzeko parte hartzaileek Mankomu-
nitatearen esku utziko dituzte aurkeztutako 
lanen gaineko zabalkunde eta hedapen pu-
blikorako eskubideak, arestian aipatu den 
erakusketan erakutsi ahal izateko. 

Oinarriak 
onartzea

Lehiaketa honetan parte hartze hutsarekin 
lehiatzaileek oinarri hauek ezagutzen dituz-
tela eta osoki onartzen dituztela adierazten 
dute. 

Argibide 
gehiago

Sakanako Mankomunitatearen ANITZAR-
TEAN Zerbitzua

Uriz 32, Lakuntza Tel: 648 0 707 10
anitzartean@sakana-mank.eus


