
Argazkiak koloretan aurkeztu behar dira 

Argazkietan ez dira markoak, ertzak, ur-markak eta argazki-oinak agertu behar.

Ezin dira manipulatu edo aldatu jatorrizko konposizioa aldatzen duten elementuak

gehitzen edo ezabatzen dituzten argazkiak. 

Tonu-zuzenketak, zurien oreka, argitasuna, kontrastea, kolore-saturazioa eta

itzalen doikuntza eta argiztapena

Zarata digitalaren eta granulazioaren ikuspegi moderatua eta murrizketa

selektiboa.

“Biñeteoa” kentzea, partikulak garbitzea eta distortsioak eta aberrazio optikoak

zuzentzea.

Irudia birkokatzea, betiere irudia % 30etik beherakoa bada eta ez bada

interpolatzen.

1. PARTE- HARTZAILEAK: estatuan bizi diren pertsona guztiek parte hartu ahal izango

dute lehiaketan. Izen-ematea doan.

2. GAIA: turismoa Urola Garaian (Gipuzkoako barnealdeko eskualdea) izango da gaia.

3. LANAK: parte-hartzaile bakoitzak 4 lan aurkeztu beharko ditu (eskualdeko herri

bakoitzetik bana: Ezkio, Legazpi, Urretxu eta Zumarraga). Erraz identifikatu beharko

da zein herritan egin den argazki bakoitza, eta originalak eta aurretik saritu gabeko

argazkiak izan behar dute.

Baldintza teknikoak:

Mota honetako doikuntzak baino ez dira onartzen:

Zalantzarik izanez gero eta egiaztapen gisa, jatorrizko RAW fitxategia eskatu ahal

izango da.

Parte-hartzaileak egile bakarrak izateaz erabat arduratzen dira. Beren gain hartzen

dute hirugarrenen eskubiderik ez egotearen erantzukizuna, baita lehiaketara

aurkeztutako obren gaineko irudi-eskubideen

erreklamazio ororena ere (*), garrantzitsua pertsonak agertzen direnean.

ARGAZKI LEHIAKETA
OINARRIAK

E
U
S
K
A
R
A



Izena:

Abizenak:

NAN zenbakia:

Posta-helbidea: kalea/plaza/…: posta-kodea:

Herria eta probintzia

Harremanetarako helbide elektronikoa:

Harremanetarako telefonoa

Bilduma onenaren lehen saria: 500 euro + garaikurra

Bilduma onenaren bigarren saria: 400 euro

Bertako bilduma onenaren saria: 300 euro

Lehiaketako argazkirik onena: 200 euro + garaikurra

Epaimahaiak hala erabakita, bi akzesit eman ahal izango dira: 50 euro

4. AURKEZPENA: argazkiak JPEG formatuan bidaliko dira, gehienez 4 MG-ko pisua

izaten argazki bakoitzeko.

5. NOLA BIDALI: lehiaketan parte hartzeko, wetransfer bidez bidali beharko dira

argazkiak helbide elektroniko honetara: uggasa@uggasa.eus eta mezu elektroniko

bat, non gaian “Urola Garaia 2020ko turismo argazki-lehiaketa” adierazi behar den,

gorputzean datu hauek adierazita:

Herriaren izenarekin izendatu argazkiak, ordena kontuan hartu gabe.

 

6. ONARPEN-EPEA: irailak 30, azken eguna.

7. SARIAK:

Parte-hartzaile bakoitzak ezingo du sari bat baino gehiago lortu.

8. EPAITZA: epaimahaiak 30 argazki finalista aukeratuko ditu, eta horien artean

aukeratuko dira bilduma irabazleak. Epaimahaiaren erabakia 2020ko urrian emango

da (eguna zehazteko). Antolatzaileek sarituei erabakia jakinaraziko diete. Era berean,

Uggasa Turismoak informazio hori hedatuko du komunikabideetara, bere webgunean

eta egoki deritzon bideen bitartez. 

Argazki finalista guztiak kalitate goreneko formatuan eskatuko dira, behar bezala

inprimatzeko.



9. EPAIMAHAIA: argazkigintzako ezagutza teknikoak dituzten bi pertsonak eta

UGGASAko ordezkari batek osatuko dute epaimahaia, sormen irizpideak, kalitate

teknikoa eta "turismoa" gaiaren ikuspegia kontuan hartuta.

10. EGILE-ESKUBIDEAK: saritutako lanak UGGASA Turismoaren jabetzakoak izango

dira, eta bere webgunerako, liburuxketarako, erabili ahal izango ditu, betiere

egilearen izena jasotzen badu. Saritutako lanak ezingo dira erabili, ezta hirugarrenei

saldu ere, egile-eskubideak mantenduz. 

Saritutako argazkiekin eta finalistekin erakusketa ibiltaria egingo da.

11. OINARRIAK ONARTZEA: lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri hauek guztiak

eta epaimahaiaren epaitza apelaezina erabat onartzea dakar. 

(*) oharrak. Argazkian norbait agertzen bada, bere irudiaren eskubidearen baimena

aurkeztu beharko da horietako bakoitzean.

 INFORMAZIO GEHIAGO: 943 72 20 42 

turismoa@urolagaraia.com / info@urolagaraia.com


