
DBUS OINARRIAK – DBUS KONTAKIZUN LABURREN lehiaketa 

DTKren 125. urteurrenaren ospakizunak direla eta, Donostiako autobus erabiltzaileen artean 

irakurzaletasuna sustatu eta sormen literarioa bultzatzeko asmoarekin, DBUSek kontakizun 

laburren lehiaketa antolatu du ondorengo oinarriekin bat. 

1. 125. URTEURRENAREN BABESLEAK: Donostiako Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, 

Kutxako Gizarte Ekintza eta FNAC. 

2.- KONTAKIZUNAREN GAIA ETA EZAUGARRIAK: gaia librea izango da baina DBUSeko 

autobusekin zerikusia izatea aintzat hartuko da. 

Kontakizunak word-en mekanografiatuak egongo dira eta gutxienez 1.000 hitz izango dituzte 

eta 1.500 gehienez. 12 neurriko Times Roman letra motan idatzita egongo da, 1,5eko 

tartearekin.  

3.- PARTE HARTZAILEAK: parte hartzea irekia izango da, nazionalitatea edo bizilekua  edozein 

izanik ere. Lehiaketan aurkezten diren lanak originalak eta argitaratu gabeak izan behar dira, 

inongo literatura lehiaketetan saritu gabeak. Kontakizunak euskaraz zein gazteleraz idatzi ahal 

izango dira. 

11 urte baino gutxiagoko parte hartzaileek  FNACek antolaturiko Idazketa Tailerretara joateko 
aukera izango dute. Tailer hauek FNACeko forum aretoan izango dira 2012ko martxoaren 3an, 
ez da nahitaezkoa izango aurretik izena ematea. 

- 7 urte arte: martxoaren 3an 11:00etan 
- 8 eta 11 urte artekoak: martxoaren 3an 12:00etan. 

 

4.- KATEGORIAK: 

 Gazteak, 18 urtetik beherakoak, euskaraz eta gazteleraz. 

 Nagusiak, 18 urtetik gorakoak, euskaraz eta gazteleraz. 

5.- LANEN AURKEZPENA:  idazlanak ondorengo helbidera bidaliko dira, posta elektronikoz: 

concursos@dbus.es. Posta horretan bi fitxategi txertatuko dira: 

 Kontakizunaren fitxategia word formatuan; bertan idazlanaren azala, lanaren 

izenburuarekin, eta kontakizun laburra agertuko dira.  

 Parte hartzailearen datu pertsonalak: izen-abizenak, NAN, adina, helbide osoa eta 

telefono zenbakia, zein kategoriatan parte hartzen duen eta lanaren izenburua. 

Parte hartzaile bakoitzak gehienez bi kontakizun aurkeztu ditzake. 

 

6. KONTAKIZUNAK JASOTZEKO EPEA: kontakizunak jasotzeko epea 2012ko urtarrilaren 26tik 

2012ko martxoaren 31 arte egongo da zabalik.  
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7.  SARIAK: 8 kontakizun sarituko dira guztira, kategoria bakoitzeko eta hizkuntza bakoitzeko 

bi. Osagarri bezala, DBUSeko langile parte hartzaileen artean kontakizun bat sarituko da. 

Parte hartzaile bakoitzak sari bat baino ezingo du eskuratu. 

Hauek izango dira sariak: E-book, mp4, iPod, disko gogorra, hilabete osoan mugarik gabe 

erabiltzeko DBUS txartelak eta DBUSen 125. urteurrenaren opariak. 

8. EPAIMAHAIA. erakunde antolatzaileek epaimahaia izendatuko dute. Epaimahaia Donostiako 

Udala, DBUS eta FNACeko ordezkariek eta literaturan adituak diren zenbait pertsonek  osatuko 

dute. ala erabakitzen badu, saria eman gabe utz dezake. 

9. SARI BANAKETA: sari banaketa FNACeko Forum aretoan izango da. Ekitaldi hori noiz egingo 

den irabazleei eta parte hartzaileei jakinaraziko zaie eta DBUSen webgunean argitaratuko da. 

Lehiaketaren irabazleak sari banaketa ekitaldian egon beharko dute.  

10. LANEN JABETZA ETA ERREPRODUKZIORAKO ESKUBIDEAK: parte hartzaileak 

kontakizunaren egileak izango dira eta antolaketari baimena ematen diete DBUSek egoki 

ikusten duen euskarrian erreproduzitzeko, kargurik gabe, egilearen izena aipatzeko 

baldintzarekin.  

Egilearen erantzukizuna izango da hirugarrenek eskubiderik ez izatea eta irudi eskubideengatik 

erreklamaziorik ez egotea. Antolaketak ez du inolako erantzukizunik izango lehiaketan parte 

hartu duten egileek Copyrigtha gaizki erabiltzen badute.  

11. OHARRAK: lehiaketan parte hartzeak adierazten du oinarri hauek onartzen direla, eta 

epaimahaiak hartutako erabakiekin ados egongo dela, apelaezinak izango baitira. 

Antolaketaren esku egongo da arautegi honetan jasota ez dauden gertakarien gaineko 

ebazpena.  


