
GETXOKO BALKOIAK – BALCONES DE GETXO lehiaketa 

Getxoko Kultur Etxeak Getxoko balkoiak - Balcones de Getxo sormen lehiaketaren lehenengo 

deialdia (eta bakarra) egin du. Honakoak izango dira oinarriak: 

 

Helburuak 

Lehiaketaren helburua da getxotarren sormena saritzea. Lehiaketan parte hartu nahi dutenek 

beren etxeko balkoian egindako jarduera artistiko bat aurkeztu beharko dute; hain zuzen, “parte 

hartzeko formula” atalean azaltzen den moduan.  

Lehiaketa irabazten duten jarduerak Balcones de Getxo - Getxoko balkoiak ikuskizunean 

erakutsiko dira. Ikuskizunaren data larrialdi egoera amaitzen denean ezarriko da, eta lekua 

Muxikebarri izango da. 

 

Jarduera artistikoa 

Jarduera artistikoak originalak edo erakutsi gabekoak (guztiz edo partzialki) izan daitezke, edo 

aurrez argitaratutako lan intelektualen errepresentazioak izan daitezke (guztiz edo partzialki). 

Hautagaiek eskubide guztiak izan behar dituzte hirugarrenen obren kasuan; Kultur Etxeak 

ordainduko du eskubide horien sortzapena jarduerak saria jasotzen badu eta, beraz, 

Muxikebarrin erakusten bada.   

Jarduerak edozein hizkuntzatan izan daitezke, eta inoiz ere ez dute iraungo 15 minutu baino 

gehiago. Balkoi batean egin behar dira: balkoitzat joko da bao baten altueran eraikin baten 

fatxadatik ateratzen den plataforma oro, baranda edo horma baxu batez babestua. Horien 

baliokide gisa onartuko dira terrazak, begiralekuak, galeriak, leihateak, teilatu lauak eta, oro har, 

eraikin baten barruan dauden eta kanpoaldera zabalik dauden espazio guztiak, jardueran zehar 

irekita daudenak.  

Antzerki errepresentazioak, musika obrak, ipuin kontaketak, magia ikuskizunak, bertso 

emanaldiak, dantza koreografiak, txotxongiloak, irakurketa dramatizatuak eta abar izan 

daitezke. Jarduera guztiek bermatu beharko dute partaide guztien segurtasuna, eta inola ere ez 

dira egingo espazio komun edo komunitarioetan edo bide publikoan.    

 

Hautagaiak 

Helbidea Getxon daukaten pertsona fisikoek soilik hartu ahal izango dute parte, eta nahi beste 

jarduera aurkeztu ahal izango dira. Jarduera osatzen duten pertsonak etxebizitza berean bizi 

behar dira, eta ez dira onartuko bizilagunak lekualdatzea dakarten edo martxoaren 14ko 

463/2020 Errege Dekretuan (COVID-19k eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko 

alarma-egoeraren ezarpenari buruzkoan) edo martxoaren 17ko 8/2020 Errege Dekretuan 

(COVID-19ren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko premiazko neurriei buruzkoan) eta 

horien eguneratzeetan ezarritako baldintzak urratzen dituzten proposamenak. 

 

 



Parte hartzeko formula 

Lehiaketan parte hartu nahi dutenek honakoak egin behar dituzte: 

1) Mezu elektronikoa bidali kulturetxea@getxo.eus helbidera, Getxoko balkoiak izenburua 

jarrita eta honako datu hauek adierazita: izen-abizenak, NANa, helbidea, helbide 

elektronikoa, telefono zenbakia, sare sozialetako identifikazioa eta bideorako esteka. 

Bada idatzia aurkezteko aukera ere, adierazitako edukiarekin, edo Erregistro 

elektronikoetan, Administrazio Publikoetako Administrazio Prozedurari buruzko 

39/2015 Legearen 16.4 artikuluan adieraziari jarraiki.  

2) Sare sozialetara (Instagram, Facebook, Twitter) igo jarduera artistikoaren bideoa, 

#Getxokobalkoiak hashtagarekin, eta etiketatu Getxo Kultura.    

 

Epea 

Lehiaketan parte hartzeko epea oinarri hauek jakinaraztean irekiko da, eta martxoaren 14ko 

463/2020 Errege Dekretuak (COVID-19k eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko 

alarma-egoeraren ezarpenari buruzkoak) ezarritako larrialdi egoera amaitu eta hurrengo 

egunean itxiko da, 23:59an. Edonola ere, parte hartzeko deialdiak ez du 60 egun baino gehiago 

iraungo, larrialdi egoerak indarrean jarraitu arren. 

 

Zenbatekoa 

Lehiaketan 600 euroko hamar sari banatuko dira. Sariak Getxoko balkoiak – Balcones de Getxo 

ikuskizunean parte hartzeagatiko ordainsari gisa jasoko dira. Sariaren ordainketari egungo 

araudia betetzeak dakarren % 19ko PFEZren erretentzioaren deskontua egin beharko zaio.   

 

Epaia 

“Atsegin dut”, “like” edo halako gehien dituzten bost bideoak automatikoki sarituko dira. 

Gainerako bost sariak aurkeztutako bideoak alderatuko dituen epaimahai batek emango ditu, 

euren arteko hurrenkera zehazteko xedez eta kalitate artistikoko irizpideetan oinarrituz, eta 

puntuazio gorena eskuratu duten bostei saria ematea proposatuko dute.  

Epaimahaia Kultur Etxeko 3 teknikarik osatuko dute, hainbat diziplina artistikotan ezagutza 

izango dutenak.   

Epaia, beranduenez ere, parte hartzeko epea itxi eta 15 egun barru jakinaraziko da, eta 

apelaezina izango da. 

Oinarri hauetan jasotako edozein alderdi urratzeak ekarriko du hautagaitza berehala baztertzea. 

Oinarri espezifiko hauetan jasotako laguntzak emateko organo instrukzio-egilea Kultur Etxeko 

administrazio-unitatea izango da. 

Ebazteko eskumena duen organoa Erakundearen Presidente anderea izango da, aurretik 

aipatutako epaimahaiaren proposamena aintzatetsirik. 

 

mailto:kulturetxea@getxo.eus


Sarituen betebeharra 

Sarituek “Getxoko balkoiak – Balcones de Getxo” ekitaldian parte hartuko dute. Ikuskizunaren 

data alarma-egoera bukatutakoan zehaztuko da, eta Muxikebarrin izango da. 

 

Komunikazioa 

Deialdi honetako oinarriak osorik argitaratuko dira BAOn eta Getxoko Udaleko webgunean. 

 

 


