


LEHIAKETAK
Marrazki lehiaketa
6-10 urte bitartekoentzako.
Saria: hegaztien behaketarako prismatikoak, ale 1.

Argazki eta bideo lehiaketa
10-16 urte bitarteko modalitatea.
16 urtetik gorako modalitatea.
Saria: hegaztien behaketarako prismatikoak, modalitate bakoitzean ale 1.

Lagundu EBU hobetzen!
Erantzun ezkutuak asmatu eta ekarpenak egiteko aukera.
Zozketa: partaide guztien artean hegaztien behaketarako prismatikoak zozketatuko dira, 2 ale.

Behar duzun informazio guztia ekainaren 5ean 11:00-14:00 eta 16:00-20:00 ordutegian Lege Zaharren plazan 
kokatuko dugun informazio puntuan eskuratu ahal izango duzu. Bisita gaitzazu!



MARRAZKI LEHIAKETA
6-10 urte dituzu eta marrazkiak egitea gogoko duzu? Hauxe da zure aukera! Ingurune naturalarekin dugun 
lotura eta beragandik lortzen dugun onura marrazki bidez irudikatu eta ekainaren 13a amaitu aurretik emailez 
bidali. Hegaztiak ikusteko prismatiko bikainak eskuratu ahal izango dituzu!

Oinarri zehatzak:
 • Ingurune naturalarekin lotura eta harremana edukitzeak zer  eskaintzen digun eta zein onura ekartzen   
   dizkigun irudikatu beharko dute parte-hartzaileek. 
 • Partaide bakoitzak marrazki bakarra aurkeztu beharko du.
 • Partaideen adina: 6-10 urte.
 • Teknika: edozein (arkatzak, errotulagailuak, tenpera, eta abar).
 • Formatua: A4 orria (210x297 mm), paper birziklatua.
 • Posta elektronikoz honako helbidera bidali: zarautz@eraztunberdeurdina.eus
 • Lanak bidaltzeko epea: ekainaren 13a, igandea, 20:00.
 • Saria: hegaztien behaketarako prismatikoak, ale 1. Zarauzko Udalak izendaturiko epaimahaiaren eskutik.

ARGAZKI ETA BIDEO LEHIAKETA (BI MODALITATE)
Argazkiak ateratzen edo bideoak grabatzen artista handia zara? Ingurune naturalarekin dugun lotura eta 
beragandik lortzen dugun onura argazki edota bideo bidez jaso eta ekainaren 13a amaitu aurretik emailez bidali. 
Hegaztiak ikusteko prismatiko bikainak eskuratu ahal izango dituzu!

Oinarri zehatzak:
 • 2 modalitate izango dira: 10-16 urtekoentzako eta 16 urtetik gorakoentzako.
 • Ingurune naturalarekin lotura eta harremana edukitzeak zer eskaintzen digun eta zein onura ekartzen   
   dizkigun irudikatu beharko dute parte-hartzaileek. 
 • Partaide bakoitzak argazki sorta bat edota bideo bat aurkeztu beharko du.

 • Formatua: 
  - Argazkiak digitalean, koloretan eta JPG formatuan.
  - Bideoak digitalean, koloretan eta MP4 formatuan.
 • Posta elektronikoz honako helbidera bidali: zarautz@eraztunberdeurdina.eus 
 • Lanak aurkezteko epea: ekainaren 13a, igandea, 20:00.
 • Saria: hegaztien behaketarako prismatikoak, ale 1 modalitate bakoitzean. Zarauzko Udalak izendaturiko   
    epaimahaiaren eskutik.



LAGUNDU EBU HOBETZEN!
Zarauzko Eraztun Berde Urdina ondo ezagutzen duzula uste duzu? Galdetegi honen bitartez zure ezagutza 
frogatzeaz gain, ideiak luzatu, ekarpenak egin eta hobekuntzak proposatzeko aukera izango duzu. Gainera, partaide 
guztien artean, hegaztien behaketarako 2 prismatiko zozketatuko dira. Ez galdu aukera!

Parte hartzeko epea ekainaren 5etik 13ra luzatuko da, ondorengo loturan:
www.menti.com/me9web3xhq

Zarauzko �aztun Berde �dina  ezagutu: 


