OINARRIAK
Ekonomia Solidarioaren Hileko III. Argazki lehiaketa irekia
Gaia: KONTSUMO KRITIKOA
ANTOLATZAILEA : GELTOKI

Ekonomia Solidarioaren Hileko argazki lehiaketa irekia Geltokik antolatzen du, zentroko
hiru foroetan (Energia berriztagarriak, Finantza etikoak eta Ehungintza) parte hartzen
duten gizarte erakundeekin lankidetzan.
Lehiaketa hau antolatuz, argazkigintza bitarteko gisa hartuta, Ekonomia Solidarioa
definitzen duten kontzeptu eta balioak balioan jarri nahi ditugu. Produkzio, kontsumo
eta aberastasunaren distribuzioaren alternatiba gisa, pertsonen ongizatean eta
lurraren zaintzan lehentasuna jartzen dituena, kapital-metaketari eman beharrean.
Oraingo honetan, lehiaketarako aukeratu den gaia “kontsumo kritikoa” da, zentzu
zabal batetik begiratuta, kontsumo eraldatzaile gisa ulertuta, ikuspegi kontziente eta
arduratsu batetik praktikatzen dena, hori guztia ikuspegi positibo eta sortzaile batetik.
Obren azken helburua Geltokin ikusgai jartzea izango da, #mESS (Ekonomia Sozial eta
Solidarioaren Hilabetea) azaroan ospatuko den ekitaldian, mezu positibo eta
eraldatzaile hori espazioa bisitatzen duen publikoari helarazteko.
NOIZ: Sorkuntzak urriaren 28ko 24:00ak arte aurkeztu ahal izango dira.
NOLA AURKEZTU: Sorkuntza bakoitza foto@geltoki.red helbide elektronikora bidaliko
da.
Postan argazkiak egin dituenaren izen-deiturak, adina eta harremanetarako
telefonoa adieraziko dira. Lan bakoitzak titulu desberdin eta bakarra izan behar du,
eta erakundeak erabiliko du euskarri desberdinetan aurkezteko.
OBREN EZAUGARRIAK:
- Argazkiak JPG formatuan eta gutxienez 300ppp gisa bidaliko dira.
- Ezin izango dira beste lehiaketa batzuetan saritutako lanak izan.
- Ez dira onartuko eduki arrazistak, xenofoboak, sexistak edo indarkeriaren
apología egiten duten lanik.
- Deialdiaren antolatzaileek lagin honetan parte hartzeko eskubidea
gordeko diete eskatutako baldintzak betetzen ez dituzten parte-hartzaileei.
- Lanak sortzailearen izenarekin edo nahi duen izengoitiarekin aurkeztuko
dira.
- Artista edo talde bakoitzak ez du obra-mugarik.

SARIAK:
-

Epaimahaiaren saria: 400€ Iruziklon kontsumitzeko (Uztarroz kalea, 39-41)
Sari herrikoia: 300€ Emauseko Trapuketarietan kontsumitzeko (Berriozar
arrastroa)

EPAIMAHAIA:
Epaimahaia Unai Beroiz argazki kazetariak, Geltokiko ordezkari batek eta Geltokiko
lankidetza foro bakoitzeko ordezkari batek osatuko dute.

HAUTAKETA ETA SARIAK
•
•

•
•

Epaimahaiak aldez aurretik hautaketa bat egingo du jasotako argazkien
artean, kalitate-irizpideetan eta parte-hartzaileen orekan oinarrituta.
Hautaketa hori Geltokin erakutsiko da, #mESSren esparruan, azaroaren 2tik
30era. Lan bilduma bera argitaratu eta bozkatu egingo da erakundearen
webgune eta sare sozialetan.
Herri-bozketa azaroaren 2tik 22ra egingo da, www.geltoki.red.
webgunearen bidez.
Herri-bozketaren ondoren, epaimahaiak bozketaren emaitzak hartuko ditu
lan irabazleak izendatzeko. Epaimahaiaren erabakia azaroaren 26an
argitaratuko da eta apelaezina izango da.

SARI BANAKETA:
Sari-banaketa azaroaren 26an, larunbata, egingo da, 12:00etan, Geltokik
antolatutako #mESS programaren barruan egingo den Green Saturday programaren
esparruan.

BALDINTZAK
Hautatutako lanen egileek erreprodukzio-eskubideak lagako dituzte, Geltokiren
berezko jardueren hezkuntza- eta sustapen-erabileretarako. Artistek egiletza- eta
merkaturatze-eskubideei eutsiko diete.
Lehiaketan parte hartzeak oinarri hauek erabat onartzen direla esan nahi du.

