
LEHIAKETAREN OINARRIAK: 

1. Lehiaketa honetan parte hartu ahal izango dute 18 urteko edo gehiagoko herritarrek. 2020ko 
abuztuaren 12tik azaroaren 8ra arte. 

2. Testuaren neurria: Idazlana 8.000 eta 10.000 karaktere artekoa izan beharko da (tarteak kontutan 
hartuta). 
Idazlanak beste inon argitaratu gabeak izango dira. 
Testuarekin batera, 8-12 argazki aurkeztu beharko dira. Argazki digitalek ondorengo baldintzak bete beharko 
dituzte. 1.800x1.200 pixel gutxienez eta jpg formatua izan beharko dute. 
Argazkiez gain, bestelako elementu grafikoak ere onartuko ditugu: mapak, ibilbideak.. 
Baloratuko dira esperientzia eta kontakizunaren originaltasuna, hizkuntzaren egokitasuna eta 
aberastasuna, material grafikoaren kalitatea eta mapa edo bestelako osagarrien ekarpena. 

Lanak bidali eta lehiaketaren oinarriak onartzeko, sartu:  
https://www.berria.eus/mendietabidaiakronika2020/ 

3. Izen-abizenak, posta elektronikoa eta harremanetarako telefono bat zehaztu beharko ditu parte 
hartzaileak. 

4. EUSKAL EDITOREA SLk beretzat gordetzen du jasotako lanak publikatzeko eskubidea. Lehiaketa honetako 
parte hartzaileak, bidalitako lanaren jabe den neurrian, lanak erabiltzen, jendeaurrean erreproduzitzen eta 
jakinarazten utziko dio EUSKAL EDITOREA SLri, euskarri inprimatuan, internet edo beste edozein modutan. 

5. Lanak azaroaren 8a baino lehen igo beharko dira, https://www.berria.eus/mendietabidaiakronika2020/  
helbidera.  

6. Sustapena abuztuaren 12an hasiko da, eta azaroaren 8an amaituko da. Sustapena, BERRIA egunkarian, 
Berria.eus-en, Hitza.eus-en, ibilkari mendi kanalean, Facebooken eta Twitterren, zenbait aldizkarietan egingo da. 

7. Gabonetan argitaratuko dira aukeratutako lanak eta lan irabazleak. 

8. BERRIA emailaz edo telefonoz jarriko da harremanetan saridunarekin. 

9. Erreklamaziorik izanez gero, idatziz bidali behar dira helbide honetara: BERRIA Taldea-Marketin, Martin Ugalde 
kultur parkea, z/g. 20140 Andoain. 

10. BERRIA Taldeak bere egiten du edozein arrazoi dela medio zozketa/lehiaketa behin betiko aldatzeko, bertan 
behera uzteko edo eteteko eskubidea, eta ez du inolako erantzukizunik izango horregatik. 

11. Ez da inolaz ere onartuko irabazitako sarien ordez beste sari batzuk edo dirua hartzea. 

12. Parte hartzaileek emandako datuak zozketa bideratzeko erabiliko den BERRIA Taldearen fitxategi batean 
sartuko dira. Halaber, BERRIA Taldeak jakinarazten dizu datu pertsonalak babesteari buruzko 1999ko 
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoaren eta horretarako aplika daitezkeen araudien arabera 
noiznahi erabil dezakezula datu pertsonalak sartzeko, horiek zuzentzeko, ezeztatzeko edo horiei aurka egiteko 
eskubidea. Horretarako, idatzi bat bidali behar diozu, postaz, BERRIA Taldeari, egindako eskaera adieraziz eta 
NAren kopia batekin, helbide honetara: BERRIA Taldea – Marketin arduraduna – Martin Ugalde Kultur parkea, z/
g. 20140 Andoain. Bestela, bezeroarentzako arreta zerbitzura deitu: 943-30 43 45, edo mezu 
elektroniko bat bidali laguna@berria.eus-ra. 

13. Lehiaketan parte hartzeak berekin dakar oinarri hauek onartzea.
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