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MARRAZKI ETA MIKROIPUIN LEHIAKETA 
2019.eko ekainaren 16an ospatuko den Araba Euskaraz “GERTU” aitzakia hartuta 

Armentia ikastolako ikasleen kultur taldetik marrazki eta mikroipuin lehiaketa 
antolatu dugu, eta ondoko hauexek dira oinarriak

LEHIAKETAREN OINARRIAK
1.- Hiru kategoria egongo dira:

Marrazkiak: kategoria honetan HHtik LHko 4. 
mailara bitartean dauden ikasleek hartu ahal 
izango dute parte. A4 orri baten tamainan egon 
beharko dira marraztuak.
Mikroipuinak I: LHko 5. mailatik DBHko 2. 
maila bitartean dauden ikasleak aurkeztu ahal 
izango dira.
Mikroipuinak II: DBHko 3. mailatik gorako 
ikasleek hartu ahal izango dute parte; baita 
irakasle, guraso edota ikastolako langileek.

2.- Mikroipuinek 100 eta 120 hitz artean izan 
behar dituzte eta Arial 12 letra-tamainan idatzi 
behar dira.
3.- Lanak originala izan beharko du. Lanaren origi-
naltasuna, egokitasuna, hizkuntza maila eta gara-
pena hartuko dira kontuan baloratzeko. “Araba”, 
”Euskara“ eta “Gertu” hitzak izatea hobetsiko da. 
Idazlan bat baino gehiago aurkez dezake idazle 
bakoitzak.
4.- Lanak e-postaz (armentia@ikastola.eus) edo 
posta arruntaz bidal daitezke (Armentia ikastola - 
Gaztelako atea, 101 - 01007 Gasteiz). Armentia 
ikastolan bertan jendaurreko ordutegian ere utzi 
daitezke.

Lanak gutunazal baten barruan aurkeztuko dira. 
Gutunazalaren kanpoko aldean adieraziko da: 
“Gertu lehiaketa: marrazkia / mikroipuina I / 
mikroipuina II”. Original bakoitza ezizena, izena, 
abizenak, ikastola, ikas-maila, helbidea, harrema-
netarako telefono zenbakia edo e-posta.
E-postaz: armentia@ikastola.eus helbidera bidali, 
eta ipuina atxiki PDF formatuan. Aparteko doku-
mentu batean: egilearen ezizena, izena, abize-
nak, ikastola eta maila, helbidea, harremaneta-
rako telefono zenbakia edo e-posta agertuko dira. 
Antolatzaileek ipuinak soilik igorriko dizkiete epai-
leei, egileen anonimotasuna mantentzeko.
5.- Lanak 2019/03/18tik 2019/04/12ra arte onar-
tuko dira, eta postaz bidali direnak ez dira kontuan 
hartuko zigilu-markan aipatutako data baino 
geroagokoak.
6.- Epaimahaia, Xabier Olaso, Aintzane Guridi eta 
kultura taldekideek osatuko dute. Epaimahaiaren 
erabakia maiatzaren 3an jakinaraziko da, baita 
komunikabideetan ere. Aldi berean, modu pertso-
nalean jakinaraziko zaie irabazleei. Sari banake-
taren ekitaldia maiatzaren 10ean izango da 
Armentia ikastolako aretoan.
7.- Deialdi honetan parte hartzeak oinarri hauek 
erabat onartzea dakar.


