
1.- Lehiaketan Lehen Hezkuntzaren edozein
ikaslek parte har dezake alde batetik, eta bestetik
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren edozein
ikaslek.
2.- Ipuinak gaztelaniaz edota euskaraz idatzita
izango dira, DIN-A4 tamainan. Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako idazkiek 3 orrialde izango
dituzte, gehienez, eta Lehen  Hezkuntzakoek bi
orrialde. Gaia librea da.
3.- Idazle bakoitzak ipuin bakarra bidaliko du,
izenordekoaz idatzia, eta ipuinarekin batera
gutun-azal bat. Gutunaren kanpoan izenordekoa
jarriko da, baita kurtsoa eta parte hartzen duen
kategoria ere. Barruan, datu pertsonalak jarriko
dira: izen-abizenak, posta-helbidea, telefonoa,
posta-elektronikoa eta ikastetxea.
turismoycultura@viana.es helbidera bidalitako
ipuinak ere onartuko dira; mezuan aurreko datuak
ere idatzi behar dira eta mezuaren gaian
kontaketa eta ipuinen lehiaketa iidatzi behar da.

Lehen hezkuntzako ikasleak, gaztelaniaz.·        
Lehen hezkuntzako ikasleak, euskaraz.      
Derrigorrezko bigarren hezkuntzaren ikasleak,
gaztelaniaz.        
Derrigorrezko bigarren hezkuntzaren ikasleak,
euskara

4.- Ez dira kontuan hartuko egile bat baino
gehiagoko lanak.
5.- Ipuinak 2020ko azaroaren 27 arte onartuko
dira.
6.- Epaimahaiaren epaitza, Lehen Hezkuntza eta
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren irakasleez
osatua, San Felices egunean, 2021eko otsailaren
1ean, argitaratuko da. Hiru sari ezartzen dira
kategoria bakoitzerako, lehenerako 150 euroko
txekea liburu-dendan eta diploma, bigarrenerako
100 euroko txekea liburu-dendan eta diploma,, eta
hirugarrenerako 75 euroko txekea liburu-denda
eta diploma. Epaimahaiak aipamen berezi bat
eman ahal izango du kategoria bakoitzean
diploma batekin hornitua.
7.- Lau kategoria daude: ·        

8.- Vianako Udalak egile eskubideak,
erreprodukzio eskubideak eta erabilera
eskubideak gordetzen ditu, saritutako lanen
gainean eta aipamen berezia jaso dutenen
gainean.Saritutako ipuinak formatu digitalean
emango dira ipuin irabazleko liburu biltzailearen
ediziorako.
9.- Saririk gabeko jatorrizko lanak eskatzeko
aukera izango dute jabeek, hurrengo deialdia
iragarria izan baino lehen

10.- Bai kontaketen bidalketarako baita edozein
kontsultatarako ere, hurrengo helbidera jo daiteke

Vianako Udala - Kultura Batzordea. Ipuin
Lehiaketa. 31230 Viana (Nafarroa) 

Tf: 948 44 63 02. 
Posta-elektronikoa: turismoycultura@viana.es
11.- Lehiaketa honetako parte-hartzeak erabateko
onarpena eta oinarri  hauek betetzea ekartzen
ditu.
12.- Epaimahaiaren epaitza apelaezina izango da,
sari esleitu gabe geratu ahal izanez.

OINARRIAK

VIANA HIRIA KONTAKETA
ETA IPUINEN XXXIII.

LEHIAKETA 


