
Aste Nagusia kontakizun lehiaketa internazionala V. Baseak 

Plaza Nueva Idazleak elkarte literarioak Abando Hotelaren eta 
mundopalabras.es weborrialdearen laguntzaz Bilbao Aste Nagusia kontakizun 
lehiaketa internazionala V antolatzen du. Baseak hauek dira:  

1. Idazle guztiek parte hartu dezakete, edozein adinekoak, edozein 
herrialdekoak, edozein probintzietakoak, edozein kontakizun euskeraz edo 
gazteleraz idatzita. 

2. Gaia librea da. Kategoriak: kontakizuna eta mikrokontakizuna. 

3. Edozein gaiko akzioak Bilboko Aste Nagusiko jaietan gertatu behar dira. 
Bilboko Aste Nagusia ezagutzen ez duten partehartzaileei animatzen diegu 
Interneten edo beste leku batean begiratzea informazioa gertakizun honi buruz 
gehiago jakiteko.  

4. Obrak argitaratugabeak izango dira (Interneten ere) ezta sarituak ere. 

5. Idazle bakoitzak parte hartu dezake nahi dituen obra guztiekin. 

6. Lanak 6 orri izan behar ditu gehienez (letra Times New Romans, 12, lerroen 
artean 1,5) 

7. Mikrokontakizunen kasuan, gehienez, ehun hitz (izenburua ez barne) 

8. Lanak telematikoki bidali behar dira, contacto@mundopalabras.es 
webguneetik bidaliko dira,idatziz Asunto “V Certamen Aste Nagusia”. 
Izenburua, egilearen izena eta abizenak, hiria, aberria, lehiaketaren modeloa 
(kontakizuna edo mikrokontakizuna), erabiltzeailearen izena 
mundopalabras.esean (erregistroa dohainik da). Datuak txarto badaude, lana 
ez du lehiaketan parte hartuko. 

9. Ez dira onartuko beste medio batean bidalitako lanak. 

10. Obra Word formatoan bidali behar da. Ez da onartuko beste formato batean 
bidaltzen bada.  

11. Formularioko datuak gordeta geldituko dira fitxero batean, fitxero horretan 
bakarrik sartu daitezke webgunearen arduradunak eta lehiaketaren 
arduradunak. Haiek ezin izango dute parte hartu lehiaketan. Datu horiek 
lehiaketaren funtzionamendurako erabiliko dira.  

12. Lana bidali ahal izateko, mundopalabras.es-en erregristatuta egon behar 
zara. Erregistrua dohainik da.  

13. Obrak bidaltzeko epea 2017eko urtarrilaren 16an hasten da eta 2017eko 
otsailaren 28ko 23:59 etan amaitzen da.  Obrak epez kanpo bidaltzen badira ez 
dira onartuko. 



Sariak eta publikazioak 

1. Lehenengo saria kontakizun onenari, edozein generoa daukana.  

2. Mikrokontakizun onenari saria. 

3. Sari berezia (Compañía de Gargantuak emandakoa) Aste Nagusiaren ohitura 
botxerak isladatzen den kontakizun onenari 

4. Bi Akzesit emango dira bi kontakizun onenak finalistei eta beste bi 
mikrokontakizun onenak finalistei. 

5. Akzesitak ez dira egongo, epaileek erabakitzen badute kontakizunak ez 
daukala nahiko maila. 

6. Egile bakoitzak bakarrik jasoko du sari bat. Berdin dio egileak kontakizun 
askorekin parte hartzeak.   

7. Plaza Nueva Idazleak elkarte literarioak, liburu bat argitaratuko du kontakizun 
irabazlearekin,  emandako aksesitekin eta epaileek erabakitzen duten 
kontakizunekin.  

8. Lehenengo saridunak, mikrokontakizun onenak, zein aksesitek garaikur bat 
izango dute irabazlea edo akzesitak izateagatik. 

9. Gainera: 

a. Lehenengo sarirako 300 euro (hortik kentzen dira legeak dioen zergak), 
Abando Hotelean 2 pertsonentzako gau bat suite batean, gosaria barne, 
Bilboko Abando Hotelean 2017eko Bilboko Aste Nagusian.  

b. Mikrokontakizunera sarituta dagoena gau bat, gosaria barne, Abando 
Hotelean, 2017 Bilboko Aste Nagusian, 

10. Irabazleak eta akzesita daukaten egileek liburuaren ale bat izango dute 
dohainik. 

11. Irabazleak eta akzesita daukaten egileak etorri beharko dira sarien 
emanaldira, 2017ko abuztuaren 21an izango da eguerdiko 12etan Hotel 
Abandoan.  Etortzen ez badira saria edukitzeko eskubidea galduko dute. Ezin 
badira etorri justifikatu beharko dute aurretik.  

Epaimahaia: 

1. Epaimahaia literaturarekin zerikusia duten pertsonez osatua izango da. 
Lehiaketa aurkeztean jakingo da nortzuk osatzen duten.  

2. Erabakiak aitzakiarik gabekoak izango dira, 2017ko uztailean jakingo da, 
saridun liburua aurkeztean Bilboko Abando Hotelean, (data eta ordua aurrez 
aurretik jakingo da).  



3. Irabazleei eta aukeratutakoei pertsonalki esango zaie beraien sariak eta 
beraien obrak argitaratuko diren edo ez.  

4. Irabazleen zein finalisten zein aukeratuen kontakizunak argitaratuko direnak, 
mundopalabras.es webgunean agertuko dira, liburua aurkeztuta gero. 

 Argitaratzeak:  

1. Irabazleak, akzesita daukaten egileak eta aukeratuta dauden beste egileak, 
beraien kontakizunak argitaratuko direnak, lehiaketako liburuan merkealdiak 
izango dituzte aleak eskuratzeko. 

2. Idazleek obren eskubideak ematen dizkiete Plaza Nueva Idazleak elkarte 
literarioari DEJA QUE BILBAO TE CUENTE liburuan agertzeko argitalpen 
horretan edo beste gehiagotan. Idazleak beraien kontakizunen jabeak dira eta 
askatasuna daukate beraien obrak erabiltzeko nahi dutenean.  

Baseei buruz:  

1. Lehiaketa honetan parte hartzeko beharrezkoa da base hauek betetzea. 
Antolatzaileek arauak betetzen ez dituzten kontakizunak ezabatuko dituzte 
automatikoki.  

2. Lehiaketaren antolatzaileek eskubidea daukate nahi dituzten erabakiak 
hartzeko honi buruz. Adibidez, kontakizunak kentzea ez badauka minimo bat 
edota, gehitu idazle argitaratuen kopurua kontakizunen kalitatea ona bada. 
Edozein erabaki aitzakiarik gabekoa izango da.  

 

 


