Kulturgintza da
hizkuntza komunitatearen
elikagai sinbolikoa eta
kanpora begira interesa pizten duena

oinarriak
2014
Behin betiko txostena
2014-04-24

1

OINARRIZKO DATUAK
ANTOLATZAILEAK
1. Plazara Goaz, Intxaurrondoko
Euskaldunon Elkartea
2. Donostiako Udaleko Euskara
Zerbitzua

3. Donostia Kultura

LAGUNTZAILEAK
1. Gipuzkoako Foru Aldundia
2. Bagera, Donostiako Euskara
elkartea
3. Gaztezulo aldizkaria
4. Hitza egunkaria
5. Hamaika telebista

DATA 2014-06-07
ORDUA 17:00
TOKIA Intxaurrondo Kultur Etxea
(Felix Gabilondo plaza, 1)
AURKEZLEA
Fernando Ruiz
EPAIMAHAIA
1. Ainhoa Aierbe (aktorea eta kataria)
2. Itsaso Gutierrez (musikaria)
3. Edu Muruamendiaraz (dantzaria)

2

OINARRIAK:
• Izarrak Plazara talentu lehiaketa da. Helburua elkarrekin ondo pasatu eta
sormen artistikoa sustatzea da. Esaterako: musika, kantua, dantza, antzerkia,
txisteak, bakarrizketak, bertsoak, magia, zirku ikuskizunak… edo horien arteko
konbinaketak.
• 18 urte bitarteko gazteek parte hartu ahal izango dute. Alegia, 1996eko
urtarrilaren 1etik aurrera jaiotakoak.
• Bakarka edo taldean parte har daiteke. Mistoak izatea baloratuko da.
• Taldeak 12 urtetik beherakoek edo 13-18 urte artekoek osatuko dituzte.
• Pertsona bakoitzak ikuskizun bakarra aurkeztu ahalko du, eta honek gehienez 5
minutuko iraupena izango du.
• Aurkezpenak eta ikuskizunak euskaraz izango dira. Abilezia erakusteko musika
lagungarri gisa erabiliz gero, esaterako, dantza egiteko, musika lagungarri hori
edozein hizkuntzatan izan ahalko da, eta euskaraz izatea baloratuko da.
• Ez dira onartuko oinarrizko eskubideren bat urratzen duen ikuskizunik.
• Informazioa jaso eta/edo parte hartzeko plazaragoaz@gmail.com /
intxaurrondokulturetxea@donostia.org helbideetako batera bidali taldekide guztien
datuak: izen-abizenak, adina, harremanetarako telefonoa, kontakturako e-maila
eta ikuskizunaren azalpena (Ikus eranskina).
• Parte hartu nahi duenak gurasoen baimena sinatuta ekarriko du (Ikus eranskina).
• Izena emateko epea maiatzaren 1etik 23a arte da.
• Lehiaketan parte hartu nahi duten guztiek maiatzaren 30ean, Intxaurrondo Kultur
Etxean, arratsaldeko 17:00etan egingo den hautaketa probara aurkeztuko dira.
Irekia izango da, laguntzaileek ikusi ahal izango dute saioa, baina ez publiko
orokorrak.
• Epaimahaiko kideek aukeratuko dituzte ekainaren 7ko lehiaketara pasatuko
diren 6 taldeak. Lehiaketa Intxaurrondo Kultur Etxean, arratsaldeko 17:00etan
izango da.
• Ekainaren 7ko ekitaldia irekia izango da. Ikusleentzat sarrera librea baina
kopuruz mugatuta izango da.
• Parte hartzeko aurreko baldintza guztiak onartzea derrigorrezkoa da.

* Antolatzaileak datu hauek Izarrak Plazara programa aurrera eramateko soilik erabiliko ditu,
eta ez dizkio beste inori zabalduko. (LOPD 15/1999 legeak dioenaren arabera). Datuak
ezabatu, moldatu edo ezeztatzeko Intxaurrondo Kultur Etxera zuzendu.
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SARIAK:
SARIAK
1. Sariak:
Epaimahaiaren sariak.
12 urte bitarteko irabazlea: Garaikurra, 250 euroko bonoa
Intxaurrondoko dendetan erosteko.
13-18 urte bitarteko irabazlea: Garaikurra, 250 euroko bonoa
Intxaurrondoko dendetan erosteko eta Gaztezulo aldizkariaren
harpidetza bana taldekide bakoitzarentzat.
Hizkuntzaren erabilera. Garaikurra eta 150 euroko bonoa
Intxaurrondoko dendetan erosteko.
Ikusleen saria. Garaikurra eta 150 euroko bonoa Intxaurrondoko
dendetan erosteko. Ikusleek beraiek aukeratuko dute irabazlea.
Sari
berezia:
Ainhoa
Aierbe,
Itsaso
Gutierrez
eta
Edu
Muruamendiarazekin dantza, antzerkia, musika eta kanta ikastaroa
jaso eta, haiek zuzenduta, elkarlanean sortutako ikuskizun batean parte
hartu. Epai-mahaiak lehiaketan parte hartu duten guztien arteko batzuk
aukeratuko dituzte, eta elkarrekin prestatuko dute irailaren 20an,
Intxaurrondoko Kultur Etxean, gauzatuko den ikuskizuna. Ikuskizun hori
prestatzeko, parte hartzaileek formazioa jasoko dute 5 egunetan Ainhoa
Aierbe, Itsaso Gutierrez eta Edu Muruamendiarazek gidatuta. Saio
horiek irailaren 15, 16, 17, 18 eta 19 arratsaldean emango dira.
Sariak meta daitezke irabazleenak izan ezik.
ZOZKETAK
Parte hartzaile eta ikusleen artean zozketatuko dira:
• Mp4 eta entzuteko kaskoak.
• Gaztezulo aldizkariaren harpidetza.
• Plazara Goazen “Euskaraz nahiago. Eskerrik asko”
kirol jertsea.

2012 urteko irudiak
http://www.hamaika.tv/tb/bideo/10000507
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ERANSKINAK:
IZARRAK PLAZARA
GURASO- TUTOREEN PARTEHARTZE BAIMENA
PERMISO PARA PARTICIPAR DE PADRES- MADRES O TUTORES
BAIMEN FITXA

FICHA DE PERMISO

……………………………….….…….jaun/andreak

Don/ Doña………………………………………

………………………………..……… NAN duena

Con DNI …………………………………………..

………………………………………(ea)n bizi dena

Y domicilio en ……………………………………

…………………………………………
haur/gaztearen aita/ama/tutorea naizen aldetik,

como madre/padre/tutora/tutor de
………………………………………………

ondoren zehazten direnetarako baimena ematen
dut:
Adingabeak “Izarrak Plazara 2014” lehiaketan
parte hartzeko.
ekintzaren izaera berak eskatzen duen
bezala, ikus-entzunezko medioen bitartez
bere irudia, izena edota ahotsa erabili ahal
izateko, betiere ekintzaren hedapen eta
promoziorako xedez.

doy mi autorización a:

Eta hala jasota gera dadin, sinatzen dut:

Y para que así conste, emito mi firma:

que el/la menor participe en el concurso
“Izarrak Plazara 2014” .
que, tal y como exige la propia naturaleza
de la actividad se pueda utilizar su imagen,
nombre y/o voz en medios audiovisuales
exclusivamente para la difusión y/o
promoción de la propia actividad.

Donostia, 20….(e)ko ……………….. aren ………(a)

DATU PERTSONALEN BABESA
Antolatzaileak datu hauek Izarrak Plazara programa aurrera eramateko soilik erabiliko ditu, eta ez dizkio beste inori
zabalduko. (LOPD 15/1999 legeak dioenaren arabera). Datuak ezabatu, moldatu edo ezeztatzeko Intxaurrondo Kultur
Etxera zuzendu edo email bat idatzi intxaurrondokulturetxea@donostia.org helbidera.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, estos datos sólo serán utilizados para el concurso Izarrak
Plazara Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de rectificación y cancelación de datos de
carácter personal, para lo cual debe notificarlo en el centro cultural Intxaurrondo o escribiendo un correo electrónico a
intxaurrondokulturetxea@donostia.org .
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IZARRAK PLAZARA
PLAZARA
Lanaren izenburua
Taldearen izena
Taldekide kopurua
Lanaren Deskribapena

Parte hartzailearen edo taldeko ordezkariaren datuak:
IZENA
ABIZENAK
JAIOTZE DATA
NAN (edo baliokidea)
HELBIDEA
HERRIA
POSTA KODEA
TELEFONOA /MUGIKORRA
HELBIDE ELEKTRONIKOA

Taldea izanez gero, taldekideen datuak:
1. Taldekidea
Izena eta abizenak
Jaiotze data
2. Taldekidea
Izena eta abizenak
Jaiotze data
3. Taldekidea
Izena eta abizenak
Jaiotze data
4. Taldekidea
Izena eta abizenak
Jaiotze data
5. Taldekidea
Izena eta abizenak
Jaiotze data
6. Taldekidea
Izena eta abizenak
Jaiotze data
Data:
DATU PERTSONALEN BABESA
Antolatzaileak datu hauek Izarrak Plazara programa aurrera eramateko soilik erabiliko ditu, eta ez dizkio beste inori
zabalduko. (LOPD 15/1999 legeak dioenaren arabera). Datuak ezabatu, moldatu edo ezeztatzeko Intxaurrondo Kultur
Etxera zuzendu edo email bat idatzi intxaurrondokulturetxea@donostia.org helbidera.
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