
SKETCHING SCIENCE KIDS 2021 LEHIAKETAREN
OINARRIAK

EDIZIO HONEN GAIA
Gai nagusi�at “Zer dute zien�ialariek mahaian?” duten obrak onartuko dira, eta
positiboki puntuatuko da zien�ia biologikoekin/bizi�aren zien�iekin lotuta
badago. Lanaren edukiak publiko orokorrari zuzendua egon behar du.

PARTAIDEAK
Lehiaketa honetan parte hartu ahal izango dute 12 urtetik beherako pertsona
guztiek, baldin eta obrak hemen ezarritako oinarriekin bat badatoz eta gurasoen edo
legezko tutorearen baimena badute.

ONARPENA ETA FORMATUA
● Lanak aurkezten dituen egilearen jabe�akoak izango dira.
● Lehiakide bakoi�ak lan bakarra aurkeztu ahal izango du, originala eta

argitaragabea. Ez da onartuko beste lehiaketetan aurkeztutako edo saritutako
obrarik.

● Obrak eta horien izenburua euskaraz, gaztelaniaz edo ingelesez egin ahal
izango dira.

● Lanak euskarri digitalean bidali beharko dira (.jpg, .png edo .pdf
formatuetan) eusbiotek@gmail.com helbide elektronikora, "SKETCHING
SCIENCE" gaiaren barruan, honako datu hauekin:

○ Obraren izenburua
○ Egilea (Izena) eta adina
○ Legezko tutorearen baimena

● Lanek ez dute egilearen abizenik izan behar. Egilearen izena eta abizena
dituen obra bat jaso�en bada, lehiaketan onartuko da, baina obra aldatuko
da, abizena soilik pixelatuz.

● Obra jaso izanaren agiria bidaliko da.
● Lana umorezko bineta bat, komiki bat, marrazki bat, erretratu bat, eskultura

bat eta abar izan daiteke.
● Teknika librea izango da eta parte-har�aile bakoi�ak bere materiala izan

beharko du.
● Tamaina librea izango da.
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EPEA
Lanak aurkezteko epea 2021eko abenduaren 16an hasiko da 00: 00etan eta 2022ko
urtarrilaren 14an amaituko da 23: 59an.

EPAIMAHAIA
Epaimahaia independentea izango da eta eusBIOTEK-eko Zuzendari�a Ba�ordeak
aukeratuko du.

EBALUAZIOA
Epaile bakoi�ak 1etik 10era puntuatuko ditu obraren alderdi hauek: originaltasuna,
dote artistikoa, zien�ia biologikoekin/bizi�aren zien�iekiko lotura eta edizioaren
gaiarekiko lotura. Azken balorazioa epaile bakoi�ak alderdi bakoi�ean lortutako
puntuazioaren batez bestekoa izango da. Kasu guztietan, epaileak jabetu beharko
dira parte-har�aileek obrak balora�eko duten adinaz. Berdinketarik izanez gero,
edizioaren gaiarekiko erlazioari dagokion atalean puntuaziorik handiena duen obra
irabazlea izango da, eta berdinketarik izanez gero, berdinduta daudenen artean
berrautatuko dute epaimahaikoek, berdinduta dauden obra kopuruari 1 puntu
emanda, eta bakoi�ari puntuazio bakarra esleituko zaio.

SARIAK
Irabazleak El Corte Ingles-en edo Elkar liburu-dendaren 50 euroko opari-txartela
jasoko du, irabazlearen aukeran, eta, gainera, ezusteko oparia! Parte-har�aileen eta
osa�en diren kategorien arabera, bi sari egon daitezke. Adin-kategorien arabera
eginez gero, saria berdina izango da (25 €), eta kategoria bakarra izanez gero, bi sari
emango dira: lehena, 30 €-koa, eta bigarrena, zenbateko txikiagokoa (20 €).

ERAKUSKETA
Aurkeztutako lanak eusBIOTEK-en sare sozialetan eta bere webgunean argitaratu
ahal izango dira.
Marrazkiak egile adingabeen anonimotasuna mantenduz argitaratuko dira (izena eta
adina izan ezik), eta eusBIOTEK-ek lanen gaineko logoa jar�eko eskubidea izango
du, ahalik eta kalte txikiena jasango duen tokian.
Adibidea:
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SARI BANAKETA
Irabazlea harremanetan jarriko da inskripzioan emandako posta elektronikoaren
bidez 2021eko otsailaren 14an. Hamabost eguneko epean eran�uten ez bada,
puntuazio altuena duen hurrengo lana sarituko da.

OBRAK
Lanak eusBIOTEK-en esku gera�en dira, eta honek obrak argitara�eko eta
zabal�eko eskubidea gorde�en du, betiere Jabe�a Intelektualari buruzko Legean
xedatutakoari jarraituz.

OHARRAK
Parte-har�aileen tutoreak arduratuko dira aurkeztutako obren egile�az eta
originaltasunaz, bai eta hirugarrenek horien gainean eskubiderik ez izateaz eta
irudi-eskubideengatik egin daitekeen edozein erreklamazioz ere. Antolakun�ak
kontu handiz manipulatuko ditu jasotako obrak, baina uko egiten dio lehiaketan,
erakusketan edo horiek i�ul�ean izandako galeren, hausturen, lapurreten edo
kalteen eran�ukizunari.

eusBIOTEK-ek bere�at gorde�en du lehiaketa bertan behera uzteko edo esleitu
gabe uzteko eskubidea, baldin eta lehiaketa gara�eko behar beste parte-har�aile ez
badago, lanak aurkezteko epea luza�eko eskubidea, bai eta aldatu, eten edo bertan
behera uzteko eskubidea ere, bidezko arrazoirik balego.

Oinarri hauetan ezarritako baldin�aren bat bete�en ez duten obra guztiak
automatikoki deskalifikatuko dira.

Lehiaketa honetan parte har�e hutsak lehiaketa arau�en duten oinarriak erabat
onar�ea dakar. Oinarri hauetan aurreikusi ez den guztian, eusBIOTEK
Bioteknologiaren Euskal Elkarteak dagokiona eba�iko du.

Parte-har�aile asko badaude, 30 baino gehiago, bigarren lan irabazle bat izendatuko
da. Parte-har�aileen adin-aniztasunaren arabera, obrak bi adin-taldetan sailkatuko
dira, eta bakoi�ak irabazle bat izango du. Adin desberdinak askotarikoak ez badira,
puntuazio onena duen bigarren lana sarituko da.

Edozein kontsulta egin nahi izanez gero, jo helbide honetara:

eusbiotek@gmail.com
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