
4. Gutunak 2016ko abenduaren 30a baino lehen helbide honetan aur-
keztu beharko dira:

  KULTUR LEIOA
  Jose Ramón Aketxe Plaza, 11
  48940 Leioa (Bizkaia)

 hara joanda ala postaz bidalita eta kanpoaldean “Maitasun Gutunen 
XVIII. Lehiaketa” jarrita. Bidaltzen diren lanak bidean hondatu edo 
galtzen badira antolatzaileak ez du erantzukizunik izango. Postaz bidali-
tako lanak zigiluz markatuta egon behar dira, abenduaren 30eko dataz 
beranduenez.

5. Kategoria bakoitzan honako sariak banatuko dira:

1. saria: 250 euro, garaikurra eta diploma.
2. saria: 125 euro, garaikurra eta diploma.

 Egileek ezin izango dute sari bat baino gehiago lortu.

 Sariak eman gabe gera daitezke, epaimahaiak hala erabakitzen badu.
 
 Sari guztiei egoki den PFEZaren atxikipena egingo zaie.

6. Epaimahaiaren erabakia nahitaez onartu beharrekoa izango da eta bera-
ren iritzia nagusi izango da.

7. Sariak 2017ko otsailaren 10ean emango dira, arratsaldeko 19:00tan 
Kultur Leioan. Ekitaldi horretan, saritutako lanak irakurriko dira.

8. Leioako Udalak saritutako lanen jabetza bereganatuko du, baita eurak 
erakutsi, berregin edo argitaratzeko eskubidea ere. Ez da egile eskubi-

derik eskatzerik izango. Lanak Udalaren kultur ondarera bilduko dira eta 
ezin izango dira salerosketa gai izan. 

9. Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarrik oso-osoan onartzen direla 
esan nahi du.

 DATU PERTSONALAK BABESTEKO ABENDUAREN 13KO 15/1999 LEGE 
ORGANIKOAREN 5. ARTIKULUAN ADIERAZITAKOA BETEZ, JAKINARAZI NAHI 
DIZUGU INPRIMAKI HONETAN ADIERAZIKO DITUZUN DATUAK KULTUR ARE-
TOKO LEHIAKETETAKO PARTAIDEEN DATU-FITXATEGI BATEAN ERREGIS-
TRATUKO DIRELA; HORREN HELBURUA DEIALDIA IZAN DUEN LEHIAKETAKO 
HAUTAGAIAK EZAGUTZEA DA; INFORMAZIOA LEIOAKO UDALAREN KULTUR 
ARLOKO LANGILE ETA ARDURADUNEK JASOKO DUTE ETA FITXATEGIAREN 
ARDURADUNA LEIOAKO UDALA IZANGO DA (ELEXALDE AUZOA, 1).

INFORMAZIO GEHIAGO:
Tel. 94.607.25.78

kultur@leioa.net

Gutuna literatur generoa da berez. Sentimenduak komunikatzea sustatu 
eta genero horren aberastasuna berreskuratzeko asmoz, Leioako Uda-
lak MAITASUN GUTUNEN XVIII. LEHIAKETA deituko du, hurrengo 
OINARRIEN arabera:

1. Hala nahi duten pertsonek parte har dezakete, hurrengo kategorietan 
bananduta:

 · A kategoria: 18 urtera arte.
 · B kategoria: 19 urtetik 35 urtera.
 · C kategoria: 36 urtetik 55 urtera.
 · D kategoria: 56 urtetik gora.

2. Partehartzaile bakoitzak nahi beste gutun aurkeztu ahal izango du, eus-
karaz zein gaztelaniaz. Gutun bakoitzak bi orri hartuko ditu gehienez, 
alde batetik bakarrik idatzita. Paperaren ezaugarriak (kolorea, usaina eta 
ehundura) norberak aukeratutakoak izango dira. Epaimahaiak gainera 
estiloa, kontaketaren garapena, aurkezpena eta originaltasuna hartuko 
ditu kontutan eta, eskuz idatzitako lanak badira, baita kaligrafia ere.

3. Gutunek beste lehiaketa batean saririk gabeak, jatorrizkoak eta argi-
taratu gabeak izan beharko dute, hiruna kopiatan aurkeztuko dira eta 
izenburua edo izengoitia soilik eduki behar izango dute, egilea identifika 
dezakeen xehetasunik gabe. 

 Jatorrizkoarekin batera, eta kartazal itxian, egilearen datuak sartuko dira 
(izena, deiturak, helbidea, jaioteguna, telefono zenbakia eta, posiblea 
bada, posta elektronikoa). Kartazalaren kanpoaldean idazlanaren izen-
burua edo izengoitia eta zein kategoriari dagokion jarriko da.

 OHARRA: Aurkezteko baldintzak betetzen ez dituzten lanak atzera bo-
tako dira.
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