
ETIKETA OROIGARRI DISEINUAREN LEHIAKETA-OINARRIAK 
 

1. Antolatzailea: 

Arizia Sagardotegia (Juan Arregui Urrestilla y otros S.C.) 

Aitze auzoa 531, Zarautz (943100489) 

2. Datak: 

Lanen bidalketarako 2022/01/01-etik 2022/01/31-ra. Lan irabazlea otsailean zehar emango da 

ezagutara. 

3. Gaia: Nao Victoria ontzia. Nolabait Zarautzen eraiki zela adieraz badezake gehiago baloratuko 

da. 

4. Oharrak: 

  4.1- Lehiakideek 18 urtetik gorakoak izan behar dute. 

  4.2- Egile bakoitzak gehienez 2 lan aurkeztu ditzake. Lana bidaltzearekin batera, 

izena, bi abizen, telefono zenbakia eta jaiotza urtea aipatu beharko dituzte. 

  4.3- Neurria: 50x100mm (horizontalean) formatu digitalean (jpeg, jpg edo pdf). 

  4.4- Lanak arizia@arizia.eus helbide elektronikora bidaliko dira 

Concurso/Lehiaketa adieraziz gaian. 

  4.5- Lanek originalak izan behar dute. 

  4.6- Aurkeztutako lanen jabetza antolatzailearena izatera pasako da eta honek botila-

etiketak egiteko edo etorkizuneko proiektuetarako erabili ahal izango ditu, beti ere egilearen 

aipamenarekin. 

  4.7- Aurkeztutako lan guztiek ondo kudeatuta izan behar dituzte egile-eskubideak, 

irudi, errekurtso grafiko edo argazkirik erabiltzen badute, irudi banku batetik edo lehiakideak berak 

egindakorik ez den kasu guztietan. 

5.  Epaimahaia: 

Bi zatitan banatuta dago: lanen aurreselekzio bat egingo duena eta amaierako epaitza emango duena. 

Lehenak hiru kide ditu: Sebas Martija, Nao Victoria Zarautzen eraiki izanaren gaia sakonki jorratu 

duena; Idoia Vidaror, diseinu ikuspuntua baloratuko duena eta Maite Arregui, antolakuntzaren 

aldetik. Hiru epaimahaikide hauek egindako aukeraketa hori gainditzen duten lanek epai 

herrikoiaren bidez izango dute epaitza. Epai herrikoiak Arizia Sagardotegian bertan botu ontzi bidez 

(pertsonako botu 1) eta Instagrametik “datsegit”-en kontaketa bidez (@AriziaSagardoa kontua 

jarraitzea beharrezkoa da botua baliotzat hartzeko) erabakiko du zein diseinu den irabazlea. 

6. Lan irabazlea edizio mugatuko sagardo lote baten etiketa frontal bezala erabilia izango da, 2022. 

urtean merkaturatuko dena, lehenengo mundu biraren 500. urteurrenaren oroigarri gisa. 

7. Saria: 300€ eta 2 pertsonentzako menua Arizia Sagardotegian. 

8. Datuen babes aldetik, partaideen datu pertsonalak, hauei lehiaketaren emaitzaren berri eman 

arte erabiliko dira eta ezabatu egingo dira ondoren.  

9. Antolatzaileak bere gain hartzen du hemen aipatu ez diren puntuen gainean erabakiak hartzeko 

eskumena.  

10. Lehiaketan parte hartzeak oinarri hauek onartzea dakar. 

 

 

 Informazio gehiago jaso nahi izanez gero, deitu edo bidali whatsapp-a 943100489-ra edo 

idatzi arizia@arizia.eus helbidera. 


