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Emakumeen Nazioarteko Eguna dela eta 
KARTEL DIGITALEN V. LEHIAKETA 

 
 
Kanpezuko Udalak gonbidatzen zaitu Emakumeen Nazioarteko Eguna 
ospatzera Kartel Digitalen Lehiaketan parte hartuz. Martxoaren 8an, zure 
iritziak, pentsamenduak, ezinegonak, nahiak… plazaratzea, zu protagonista 
sentitzea nahi dugu. Horregatik, sormenezko eta irudimenezko kartel digitala 
diseinatzeko proposatzen dizugu non adieraziko diren mende t´erdi baino 
gehiagoko epean eman diren aldaketak eta lorpenak. Baita ere bizikidetasuna 
hobetzeko nahi dugun etorkizuna: emakumen eta gizonen arteko 
berdintasuna, bai jokabideetan bai aukeretan; eta bortizkeria eta 
diskriminaziorik gabea. 
 
 

OINARRIAK 
 

 
1.- Deialdian DBHko 3. eta 4. mailetako ikasle guztiek parte hartu dezakete. 
Pertsona bakoitzak kartel bakarra aurkez dezake. 
 
2.- Kartelen gaia izango dira emakumen eta gizonen arteko berdintasuna, bai 
jokabideetan bai aukeretan; edota Emakumeen Nazioarteko Eguna. 
Aurkeztutako lanek sartu behar izango dute laguntzen dion, ilustratzen duen 
edo kartelaren mezu grafikoa esplizituago egiten duen lema. 
 
3.- Lehiaketan kategoria bakarra dago: 
Gazteen kategoria: DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleak 
 
4.- Erabilitako teknika egilearen esku geratzen da, aske egin dezake nahi 
d(it)uen programa informatiko(ar)ekin. Amaeran, epaimahaiari bidaltzeko 
irudi formatu batean egin beharko du (jpg, bmp, gif, png…) 
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5.- Kartela bildaltzeko epea otsailaren 28an, 14:00etan bukatuko da. Honako 
helbidera: igualdad@campezo.eus. Bidaliko duten posta elektronikoan izena 
eta adina adierazi beharko dute. 
 
6.- Epaimahaia osatuko dute Kanpezu udalerriko jarduera kulturalean, 
sozialean edo udalekoan aritzen diren pertsonek. Lanak emateko tartea 
bukatu eta 10 eguneko epean haren epaia adierazi beharko du. 
 
7.- Sariak emateko data eta tokia udalerriko iragarki tauletan eta udal web 
orrian, www.campezo.eus, jakinaraziko dira. 
8.- Saria eman gabe geratu daiteke, eta epaimahiaren erabakia aldaezina da. 
 
9.- Lehiaketan aurkeztutako kartelak udal web orrian jar daitezke erakusgai, 
www.campezo.eus. Kanpezuko udalak erabaki dezake aurkeztutako lan 
guztiak argitaratu ala sorta bat. 
 
10.- Saritutako kartela eta beste kartelak Kanpezuko Udalaren esku geratuko 
dira, eta Udalak lan horiek erreproduzitzeko eskubidea izango du, egile-
eskubideak zertan eskatu gabe; baita haren jarduerak zabaltzeko ere. Posible 
bada, egilearen izena aipatuko da. 
 
11.- Lehiaketan aurkeztuko diren kartelen egileak lanaren jatorriaren 
arduradunak izango dira; lana besteren lanean inspiratuta balitz edo 
ez jatorrizko arrazoiak erabiliko balitu, azken hauetako sortzailerren baimena 
izan beharko du. 
 
12.- Balio ez sexista ez diskriminatzaileen defentsa eta estereotipo maskulino 
eta femenino tradizionalekin haustura balioetsiko dira; era berean, aintzat 
hartuko dira hizkuntza eta irudi ez sexisten erabilera. 
 
 
 
 
 
 

 


