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LEHIAKETAREN OINARRIAK

GAIA: PLANETA.
Planetaren ingurumen-degradazioa eta ondorio kaltegarriak prebenit

eta geldiaraziko dituzten hausnarketa indibidual eta kolektiboak eragiteko

helburu orokorrarekin.

Funtsezkoa da gazteak egoeraren larritasunaz jabetzea eta ahalduntzea, 

planetaren iraunkortasunaren defendatzaile nagusiak izan daitezen.



1. HELBURUAK:

- Literatura-sorkuntzara eta, oro har, diziplina

humanistetara hurbiltzea sustatzea eta 

motibatzea, gazteen artean garatu beharreko

funtsezko gaitasun gisa

- Gorroto-portaerak desaktibatzea eta jarrera eta 

ekintza antipatikoak prebenitzea, bai haurren

eta gazteen inguruneetan, bai mundu digitalean, 

kulturen arteko bizikidetza bultzatuz

- Haurrak eta, oro har, gazteak ahalduntzea, 

gizarte justuagoa, garatuagoa eta egituratuagoa

eraikitzeko duten zereginari dagokionez.



2. PARTEHARTZAILEAK:

Bizkaiko, Huelvako eta Malagako ikatetxeetako ikasleek parte har 

dezakete, kategoria hauetan: 

- 1. eta 2. DBH 

- 3. eta 4. DBH 

- 1. eta 2. Batxilergoa 

❏ Banaka parte hartu behar da.  

❏ Ipuin bakarra bidali ahal da (euskaraz ala gaztelaniaz).



3. KONTAKIZUNEN AURKEZPENA

- Originalak eta argitaratu gabeak izango dira, eta proposatutako gaiari

egokitu beharko zaizkio: planetari. Jatorrizkotzat hartuko dira aldez

aurretik adierazpen edo komunikazio baten bidez zabaldu edo

argitaratu ez direnak.

- Formatu digitalean aurkeztuko dira, horretarako ezarritako kanalean

parte hartzeko inprimakiaren bidez: www.cuentosparapensar.org

- Kontakizunak gehienez 750 hitz izango ditu, gutxieneko luzerarik gabe.

http://www.cuentosparapensar.org/


- Kontakizunekin batera ilustrazio bat

aurkeztu ahal izango da. Ilustrazio horren 

eskubideak egilearenak izango dira, baina

hori ez da faktore erabakigarria izango

saridunak.

- Kontakizun bakoitzak egilearen, ikastaroaren

eta lan horrekin babestu nahi den proiektu

sozialaren izen osoa izan beharko du.



4. SARIAK:

Guztira 30 sari emango dira:

- Kategoria bakoitzean saritutako 3 ipuinek 100 euroko saria eta 

diploma jasoko dituzte. Sariaren zenbatekoa irabazleak

aukeratutako gizarte proiekturako erabiliko da.

- Kategoria bakoitzean 3 ipuin saritu aipamen bereziarekin, 

aitorpen-diploma jasoko dute.

- Kontakizuna Ipuinak Pentsatzeko: Planeta bilduma liburuan

argitaratzea, 30 ipuin sarituekin.



❏ Sariak txeke izendunen bidez banatuko dira. Saritu bakoitzak txeke

bat jasoko du aukeratutako proiektu sozialaren izenean, sariaren

zenbateko osoaren balioarekin.

❏ Saria emateko, beharrezkoa da irabazleen eta hautatutako gizarte-

erakundeen sariak banatzeko galara joatea.

❏ Saritu guztiek bilduma liburuaren ale bana jasoko dute, epaimahaiak

kategoria bakoitzean hautatutako kontakizun guztiak bilduko dituena.

❏ Atxikitako ikastetxe guztiek eta lehiaketako sarituek parte-hartze

ofizialeko diploma jasoko dute Fair Saturdayren eskutik.



5. DATA GARRANTZITSUAK:

- Deialdi itxiera: 2021eko urriaren 29an.

- Sari-banaketa: Fair Saturday ir Saturday Fundazioak jakinaraziko du 
www.cuentosparapensar.org webgunearen bidez.

- Saritutakoek sariak emateko ekitaldira joan beharko dute —edo ordezkari
baten bidez, ekitaldira joaterik ez badute—, adierazten zaien tokian, 
egunean eta orduan.

- Saritutako kontakizunak eta haien egileen izenak deialdia itxi eta 
hurrengo hilabetean jakinaraziko dira, sariak emateko ekitaldia egingo
den egun, ordu eta tokiarekin batera.



ZENBAIT 

PROIEKTU SOZIAL

- https://www.ongdeuskadi.org/es/ongd/ongd.php

- https://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=105&idioma=ca

BESTE BATZUK:

- BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUA

- MUGARIK GABE

- MUGARIK GABEKO ALBAITARIAK

- ZUBIAK EGINEZ

- SAGARRAK (EUSKADIKO ELKARTE EKOLOGISTA)

- ACNUR...

- GREEN PEACE

BESTEREN BAT EZAGUTUKO DUZU.

https://www.ongdeuskadi.org/es/ongd/ongd.php
https://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=105&idioma=ca
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