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Artziniegako Hiribilduaren 750. Urteurrenaren  

LOGOTIPOA DISEINATZEKO LEHIAKETA 

 

 

Artziniegako Udalak, 750. urteurreneko Kontseiluaren bitartez, Alfontso X.a Jakitunak 
Artziniegako hiribilduari herri gutuna eman zioneko 750. urteurrenaren logotipoa 
diseinatzeko lehiaketarako deialdia egin du, honako hauen arabera: 

 

Lehiaketaren oinarriak 

1. Xedea 

Lehiaketa honen helburua da Artziniegako Hiribilduaren titulua eman eta 750. 
urteurrena dela eta egingo diren jarduerak bilduko dituen, logotipo bat aukeratzeko 
lehia bultzatzea. 

 

2. Parte-hartzaileak 

Pertsona fisiko edo juridiko guztiek parte hartu ahal izango dute lehiaketa honetan. 
Parte-hartzaileek proposamen desberdinak aurkeztu ahal izango dituzte, gehienez ere 3 
proposamen parte-hartzaile bakoitzeko. 

 

3. Logotipoaren diseinua 

Logotipoak originala eta argitaragabea izan beharko du. Logotipoaren diseinuak 
aldakorrak izango dira, formatu, espazio eta tinta desberdinetan aplikatzeko gaitasuna 
izango dute, eta Epaimahaiak gaur egungo estetika batera hurbiltzen diren egokitzapen 
sintetizatuak baloratuko ditu. 

Logotipoak argi eta garbi adierazi beharko du Artziniega Hiribilduaren titulua eman 
zeneko 750. urteurrena, eta honako legenda hau jaso beharko du: «Artziniega: 1272-
2022 ». 

 

4. Epea eta aurkezpena 

Aurkezteko azken eguna 2021eko azaroaren 12a izango da, eta helbide elektroniko 
honetara bidali beharko da soilik: 750aniversariovillartziniega@gmail.com 

Proposamen bakoitzerako erantsi beharreko dokumentuak: 
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1. Egilearen datuak: izen-abizenak, egilearen telefonoa eta izenordea. 

2. Koloretako logotipoa, A4 tamainakoa, TIF, JPG edo PDF formatuan. Bereizmen 
handia (Lehentasuna formatu bektorialean). 

3. Logotipo bera B/N edo grisen eskala, A4 tamainakoa, TIF, JPG edo PDF 
formatuan. Bereizmen handia (Lehentasuna formatu bektorialean). 

 

Eskatutako edozein agiri eta informazio ez aurkeztea baztertze-arrazoia izango da, 
epaimahaiaren iritziz zuzentzeko modukoa denean izan ezik. 

Nahi izanez gero, aurkezteko epea luzatzeko eskubidea izango duzu. 

 

5. Epaimahaia 

Erakundeak epaimahai bat eratuko du, eta hari bidaliko zaizkio modu anonimoan 
aurkeztutako proposamenak, eta hark aukeratuko du diseinu irabazlea. Epaimahaia 
honako hauek osatuko dute: parte-hartzaileekiko independenteak diren pertsona 
fisikoak, Antolaketa Batzordeko kideak, arlo historikoan, sormenean eta komunikazioan 
esperientzia edo ezagutzak dituztenak. Epaimahaiak gaitasun hauek izango ditu: 

- Aurkeztutako proposamenak onartzeko. 

- Aurkeztutako diseinuak eta lehiakideek aurkeztutako gainerako dokumentazioa 
baloratzeko. 

- Lehiaketa ebazteko eta diseinu saritua hautatzeko. 

- Oinarri hauek interpretatzeko eta lehiaketa honetan sortutako auziak ebazteko. 

Epaimahaiak bere irizpidearen arabera ebatziko du sor litekeen edozein ezusteko edo 
erreklamazio, salbu eta Epaimahaiaren epaiari buruzkoa bada, azken hori apelaezina 
izango baita. 

 

6. Saria 

Epaimahaiak 300 euroko sari bakarra emango dio logotipo irabazleari. 

 

7. Saritutako diseinuaren jabetza 

Logotipo irabazlea ARTZINIEGAko Udalaren jabetza esklusibo eta iraunkorra izango da 
aurrerantzean, eta logotipoaren egileari aldatu, egokitu, erreproduzitu eta erabili ahal 
izango zaio, egoki iritzitako moduan eta inolako ordainketarik gabe. Irabazleak bere gain 
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hartuko ditu aurkeztutako lanen originaltasunari, antzekotasunari edo kopia partzialei 
buruz edozein motatako erreklamazioak edo hirugarrenek egin ditzaketenak. 

 

8. Oinarriak onartzea 

Lehiaketa honetan ideiak aurkezteak esan nahi du lehiakideek oinarri horiek ezagutu eta 
onartu behar dituztela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


