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1.SARRERA 
Maristak Durangok Durangaldea bai sozialki bai profesionalki aberasteko lan egin du beti. Hainbat             

foro ezberdinetatik aktiboki parte hartu eta Durangaldeko ekonomia sustatu egin du. 

Testuinguru honetan “Maristak ere Durangon” ekimena helarazi nahi dizuegu, non Dendak Bai            

elkartearekin batera Durangoko Kontsumoa aktibatu eta sustaztea bilatzen dugun, Gabon hauetan           

bertako merkataritza bultzatuz.  

35 urte baino gehiago pasa dira Dendak Bai sortu zenetik. Urte guzti hauetan izen ezberdinak izan                

arren, helburua beti izan da berdina: herriko merkataritza sendotzea. 

Gaur egun 160 saltoki (merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuak) baino gehiago elkartzen dute eta             

egunez egun etorkizun oparo bat eskaintzeko lan egiten dute, baita Durango bultzatzeko eta bizirik              

mantentzeko ere. 

 

2. HELBURUAK 

● Bertako kontsumoa sustatzea, udalerriko merkataritza eta hostalaritza bultzatuz. 

● Udalerriko pertsona ekintzaileen ekimena bermatu eta bultzatu. 

● Herritarrek bertako merkataritzarenganako duten ezagutza zabaldu. 

● Dendak Bai elkarteak Durangoko merkataritza sustatzaile bezela duen zeregina         

ezagutaraztea. 

 

 

3. NORI ZUZENDUA 
Lehiaketa hau Maristak Durango ikasleei zuzenduta dago bai Enplegurako Formakuntzan,          

Lanbide-Heziketa arloan, zein batxilergoan ikasten ari direnentzat.(Ikasleak izanda lehiaketaren         

unean) 

Proiektuak indibidualki zein gehienez lau pertsonaz osaturiko taldeengatik aurkeztu behar dira. Saria            

taldearen izenean sinatzen duen pertsonari emango zaio eta berak, haien artean aurreikusitakoaren            

arabera, taldearen kideen artean banatzeko ardura izango du. 
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4. LEHIAKETAREN MEKANIKA. 

Euskeraz zein gaztelaniaz egindako bideoa aurkeztuko da ondorengo gidoia kontutan hartuz: 

● Portada: “Maristak ere Durangon” leloarekin. 

● Garapena: ondorengo gaia jorratuz: Durangoko merkataitzan kontsumoa sustatzea. 

● Bukaera: parte hartzaileen izenak agertzen diren azken kredituak. 

Bideoak, gainera, hurrengo baldintza eta betebeharrak izango dituzte: 

● Lan originala eta argitaragabea izan behar dute, eta ez dute beste batzuen kopia edo plagioa               

izan behar, ez partzialki ez osoki, hala nola argazkiak, bideoak edo musika-piezak, edozein             

modutan argitaratuak, salbu eta egile-eskubiderik eta/edo banaketa askeko eskubiderik ez          

dutenak, baldin eta aurretik beste lehiaketa batean sarituak izan ez badira. 

● Gehienez minutu bateko iraupena izatea. 

● Bereizmen handiko kalitatea izatea (gutxienez 720 p). 

● Lanak edozein bideo-formatutan aurkeztuko dira (.mp4 .avi .wmv .mov .flv) erraz           

erreproduzitzeko eta ikusteko moduan. 

● "Maristak ere Durangon" kanpainaren izenburua eta dagozkion etiketak (#merkataritza         

#merkataritza #durango #mkdBaloreak @maristakDurango @dendakbai) jarri beharko dira        

bideoaren eszenaren batean, ahal dela hasieran edo amaieran. 

● Eskubideetatik libre dauden edukiak (idatzia, soinua edo irudia) erabiltzea, edo, bestela,           

jabeak edo ustiapen-eskubideen titularrak emandako berariazko baimena izatea. Kasu         

horietan, dagokion baimen-agiria helarazi beharko da inskripzio-eskabidearekin batera. 

● Pertsonen oinarrizko eskubide guztiak errespetatzea; ez da onartuko indarkeriarekin,         

sexismoarekin edo arrazakeriarekin zerikusia duen indarkeriazko edukirik. 

● Antolatzaileek, nolanahi ere, lan bat atzera bota ahal izango dute, baldin eta uste bada lan               

horrek ez dituela betetzen oinarri hauetan eskatutako betekizunak edo ez dituela betetzen            

erakusteko gutxieneko baldintza teknikoak edo kalitatezkoak. 
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5.SARIA 
200€ko bonoa Dendak Bai elkartea osotzen duten edozein komertziotan trukagarria izango dena. 

Aurkeztutako bideoak, sarituak zein saritu gabeak, Durangoko Merkatarien Elkartearen eta Maristak           

Durangoren esku jarriko dira. Horiek bideoen edukia interneteko edozein bitartekoren bidez zabaldu            

ahal izango dute, denbora-mugarik gabe eta lanaren arduradunak aipatuz. 

Konkurtsoan parte hartzeak bertan ezarritako oinarrien ezagutza eta onarpena dakar berekin, baita            

ustekabeko gertakariei buruzko edozein ebazpen erre. 

 

Sari-banaketa abenduaren 23an izango da, idazkaritzan; ordua webgunean eta sare sozialetan           

jakinaraziko da. 

 

 

6. BALORAZIO-IRIZPIDEAK 
1. - Edukia (50 puntu). 50% 

● Edukiak Durangoko salerosketa sustatzen du. 20% 

● Mezua modu argian komunikatzea eta eragina izatea 10% 

● Web bidez eta sare sozialetan zabaltzeko potentzial izatea( 20%) 

 

2. - Forma (50 puntu). 50% 

● Kreatibitatea. 10% 

● Irudiaren eta edizioaren kalitatea. 10% 

● Soinuaren kalitatea 10% 

● Azpitituluak. 10% 

 

7. DOKUMENTAZIOA 

● Bideoa aurkezten dutenak bat baino gehiago badira, aurkezpen-idazkian saria jasoko den           

pertsona izendatu beharko dute. 

● Epaimahaiak egoki irizten dizkion argibideak ematea eska diezaieke parte-hartzaileei. 
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8. AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 

Bideoa zuen datuak sartuta igoko da hurrengo FORMULARIOAN 

Bideoak aurkezteko epea 2020ko abenduaren 21ean amaituko da, 14: 00etan. Edozein zalantza            

argitzeko edo argibideak eskatzeko kontaktua honako hau da: maristaksarea@maristak.com 

 

9. PROZEDURA 

Aurkezteko epea bukatuta, aurkeztu den dokumentazioa aztertuko da. Akatsak edo aldeak           

antzemanez gero, harremanetan jarriko da pertsona horiekin arazo horiek konpontzeko; eskaera           

horri erantzun ezean, automatikoki baliogabetuta geratuko dira deiak. 

 

Onartutako eskabideen zerrenda egin ondoren, balorazioa eta sariak emateko proposamena          

burutuko dira. Epaimahaiak, egoki baderitzo, informazio zabalagoa eskatu ahal izango du, bai idatziz             

bai eskatzaileekin egindako elkarrizketa bidez. 

 

Epaimahaiak behin betiko sari-banaketaren zerrenda egingo du ezarritako balorazio irizpideekin bat           

eta ondoren interesatuei jakinarazpena egingo zaie. 

 

 

10. EPAIMAHAIA 

Aurkeztutako bideoen merezimenduak epaimahai batek aztertu eta baloratuko ditu. Epaimahai hori           

honako hauek osatuko dute: 

● Durangoko Maristak ikastetxeko 5 langile. 

 

 

11. OINARRIEN ONARTZEA. 
Lehiaketan parte hartzeak oinarri hauek eta epaimahaiaren erabakia osorik onartzea dakar, eta            

epaimahaia osatzen duten kideei dagokie horiek interpretatzea. Oinarri hauetan jasotako epeak edo            

prozedurak ez betetzeak sariak jasotzeko eskubidea kenduko dio parte-hartzaileari. 

 

https://forms.gle/rRHAi2A1s2woMXSg9

