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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, urriak 18. Osteguna201. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Getxoko Kultur Etxea Tokiko Erakunde Autonomoa

«Txiki Baskardo» kontakizunen haurrentzako Lehiaketaren II edizioa araut-
zen duten oinarriak.

1.  Xedea
Kultur Etxeak publiko egin ditu «Txiki Baskardo» Kontakizunen Haurrentzako Lehia-

ketaren bigarren edizioaren deialdia eta hura arautzen duten oinarriak, Ramiro Pinilla 
idazle getxoztarraren memoria mantentzeko asmoz eta getxotar ikasleen artean literatu-
ra sormena bultzatzeko asmoz

2.  Parte hartzeko modalitateak
Gazteek ikastetxeen bitartez edo beren kabuz parte hartu ahal izango dute.
Bi modalitateetan, lanek originalak eta argitaragabeak izan behar dute, ezingo dute 

aurreko leihaketetan saririk jaso izan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza 
ofizialetako edozeinetan idatzita egon daitezke (euskara eta gaztelania).

Ikastetxeetan
DBHko lehen urteko irakasleek ikasleei proposatuko die banaka kontakizunak idaz-

teko. Luzera eta gaia ikastetxe edo irakasle bakoitzak hautatuko du. Aurkeztutako lanen 
kalitatearen arabera, ikastetxeak berak gehienez banakako kontakizun bakarra auke-
ratuko ditu talde edo gela bakoitzeko, eta euskaraz zein gaztelaniaz idatzitakoak izan 
daitezke.

Fase hori apirilaren 23an amaituko da. Hortik aurrera, irakasle parte-hartzaileak 
lehiaketako antolakuntzari jakinaraziko dio nortzuk diren finalistak.

Nork bere kabuz
DBHko lehen mailako ikasleek beren burua aurkeztu ahal izango dute, beren ikaste-

txeak hautaketan parte hartzen ez badu edo Bizkaiko beste edozein udalerritan kokatuta 
badago.

Horretarako, bizitokia Getxon izan behar dute, eta ziurtagiri bidez frogatu beharko 
dute 2018-2019 ikasturtean DBHko lehen urtean matrikulatuta daudela.

Luzera hiru orrialdera artekoa izango da, DIN A4 tamainakoak, Arial letra tipoa, 12 
tamainakoa, lerroarte bikoitza, orriaren bi aldeetan inprimituta. Ordenagailua ez dutenek 
Getxoko udal liburutegi sarekoak erabil ditzakete.

Lanak Getxoko Kultur Etxera bidali beharko dira, helbide honetara: Villamonte kalea 
A-8, 48991, Getxo, Bizkaia. Gutunazalean ««Txiki Baskardo» Kontakizunen Haurren-
tzako Lehiaketa» idatzi beharko da. 2019ko apirilaren 13a baino lehenago bidali behar-
ko dira. Beste aukera bat da posta elektroniko bidez bidaltzea, villamonte.liburutegia@
getxo.eus helbidera, mezuaren gai moduan gauza bera idatzita. Baita ere, 39/2015 Le-
gearen, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoaren, 16.4 
artikuluan aurreikusten duen beste edozein lekutan aurkeztu daiteke.

Lanarekin batera bidali beharko da errolda ziurtagiria eta 1. DBHko matrikula-ziurta-
giria.

Parte-hartzaile bakoitzak kontakizun bakarra aurkeztu ahal izango du, euskaraz edo 
gaztelaniaz idatzitakoa.

Parte hartzaileek beren izen-abizenak, helbidea eta telefonoa erabiliko dute beren 
buruak identifikatzeko.

Epaimahaiak finalista bakarra aukeratuko du 20 kontakizuneko edo zatikiko. Erabakia 
apirilaren 23an jakinaraziko zaie finalera heltzen diren pertsonei, Liburuaren Egunean.
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Finala
Finalistek finalean parte hartuko dute, ekainaren azken astean. Horretarako, fina-

listak beraiek agertu beharko dira, behar bezala identifikatuta, deialdiak zehaztutako 
lekuan eta momentuan. Gehienez ere 120 minutu izango dituzte luzera askeko konta-
kizun bat eskuz idazteko, epaimahaiak zehaztutako esaldiari jarraituz. Esaldia Ramiro 
Pinillaren Txiki Baskardoren ibilerak lanetik ateratakoa izango da, 1980an euskaraz eta 
gaztelaniaz argitaratutako lanetik.

3.  Dotazioa
Lehiakerak sari bat izango du hizkuntza bakoitzean. Sariak ezingo du hutsik geratu.
Sari bakoitza 10 hazbeteko tableta elektroniko bat izango da.
Finalistek diploma bat jasoko dute, eta Getxoko edozein liburu-dendatan liburuak 

erosteko 50 euroko txeke bat.

4.  Deialdiaren publizitatea
Informazioa udaleko webgunean egongo da eskuragarri (www.getxo.eus), eta Biz-

kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Argitaratze hori Diru Laguntzen Datu Base 
Nazionalaren bidez egingo da.

Eskaerak adierazitako epetik kanpo aurkezten badira, ezetsi egingo dira. Horrez 
gain, izapide gehiagorik gabe artxibatuko dira.

5.  Sariak emateko erregimena eta epaimahaia
Sariak emango dira norgehiagoka sistemaren bidez. Hau da, epaimahai bat eratuko 

da, eta hark konparatu egingo ditu finalera heldutako lanak, haien arteko hurrenkera bat 
ezartzeko, jarraian zehaztutako irizpide batzuei jarraikiz. Puntu gehien lortu dituztenei 
proposatuko dizkiete sariak. Horrez gain, epaimahai honek finalera heltzen diren pertso-
nak aukeratuko ditu, bere kabuz aurkeztutakoen artean.

Epaimahaiak ebatzi ahal izango ditu oinarri hauetan ezarri gabeko gaiak ere.
Saria emateko ebazpen proposamena egingo da, honako irizpideetan oinarrituta:

Balorazio irizpideak Gehieneko puntuazioa:
30 puntu

1.  Obraren sormen kalitatea, irizpide kontzeptualak, kri-
tikoak eta obraren produkziokoak kontuan izanik 10 puntu, gehienez ere

2.  Lanaren berezitasuna, bikaintasuna eta originaltasuna 10 puntu, gehienez ere

3.  Lanaren eite formala 10 puntu, gehienez ere

Epaimahaiak aurkeztutako lanak baloratuko ditu, eta kontakizun irabazleak proposa-
tuko ditu.

Epaimahaia uztailaren amaieran bilduko da. Erabakia apelaezina izango da. Haien 
deliberamenduak sekretuak izango dira, eta epaimahaikideek ez dute komunikaziorik 
izango sariaren hautagaiekin. Ebazpena saridunei jakinaraziko zaie abuztuaren bigarren 
hamabostaldian, eta sarien banaketaren saioan jakinaraziko da irailaren 13an inguruan 
izango dena.

Epaimahaia osatzean bete egingo da otsailaren 18ko 4/2005 Legearen, Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerakoaren, 3.7 artikuluan xedatutakoa.

Sari hori bateragarria izango da, hala badagokio, gerora beste administrazio batzuek, 
erakunde publiko edo pribatuek, nazionalek edo nazioartekoek, obra berarentzat eman-
dako sariekin.

Saritu gabeko originalak eta gainontzeko dokumentazioa Kultur Etxean jaso ahal 
izango dira 2019ko urriaren 31 baino lehen.
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6.  Hautatutako lanen titularren betebeharrak
Saria jaso eta gero editatutako lan guztietan eta egindako agerraldi publiko guztietan 

adierazi egin beharko da Kultur Etxeko laguntza jaso dela, eta Kultur Etxeko eta Getxoko 
Udaleko logotipoek agertu egin beharko dute.

Kultur Etxeak eskubidea dauka hautatutako lanak argitaratzeko —osorik edo par-
tzialki—.

Sarituak iragarri aurretik, Getxoko Udaleko ordezkari bat harremanetan jarriko da 
finalistekin. Saria emateko baldintza da sari banaketaren ekitaldira agertzea, betebehar 
hori beste inoren esku utzi gabe. Ekitaldi hori irailaren 13aren inguruan egingo da, Rami-
ro Pinillaren jaiotzaren urteurrenaren inguruan.

Deialdi honetara aurkeztean, oinarri hauek oso-osorik onartzen dira.

7.  Erregimen juridikoa
Ebazpen honetan aurreikusi gabeko alderdi guztietarako aplikagarriak izango dira 

azaroaren 17ko 38/2003 Legea, Diru Laguntzei buruzko Lege Orokorra; urriaren 1eko 
39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio. Prozedura Erkidearena; urriaren 
1eko 40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; eta beste edozein 
arauetako xedapen, haren izaeragatik aplikagarri izan daitekeena.

8.  Ebazpena eta ordainketa
Oinarri zehatz hauetan jasotako laguntzak emateko instrukzio organismoa izango da 

Kultur Etxeko administrazio unitatea.
Ebazteko organo eskuduna izango da erakundearen presidentea, 5. puntuan aipatu-

tako epaimahaiak proposatuta.
Getxon, 2018ko urriaren 8an.—Presidentea, Koldo Iturbe Mendilibar
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