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∞ NOIZ: 2021/09/18 
∞ NON: Sopelako Udaletxea 
∞ ORDUTEGIA: Kontrol-argazkia, 08:30-10:00/ argazkiak ematea: 13:00-14:30 

1. ZER DA ARGAZKI-RALLY-A? 

Argazki-rallya argazkigintzaz gozatzeko jarduera bat da, non parte-hartzaile bakoitzak gai 
zehatz batzuk jasotzen dituen (guztientzat berdinak) eta gai horiek biltzen dituzten argaz-
kiak egiteko denbora mugatua duen. Rally-a amaitzean, antolatzaileei entregatzen zaizkie 
argazkiak. Epaimahai batek ebaluatuko ditu argazkiak, eta, lortutako puntuazioen arabera, 
amaierako sailkapena ezarriko du. 

2. IZENA EMATEA 

Rally-a 2021eko irailaren 18an egingo da, Sopelan. Izena ematea doakoa izango da, eta 
egunean bertan egin beharko udaletxeko harrera-gunean, 08:30etatik 10:00etara bitar-
tean. Edozeinek har dezake parte, baldin eta adin nagusikoa bada eta rally-aren oinarriak 
onartzen baditu. 

3. RALLYA NOLA EGINGO DEN 

∞ Rally-aren egunean, irailaren 18an, parte-hartzaileek memoria-txartel formateatu bana 
ekarri beharko dute, eta dakarten argazki-makinak zuzen jarrita izango ditu data eta ordua. 

 
∞ Izena ematen dutenek Sopelako Udaletxeko harrera-gunera joan beharko dute 

08:30etatik 10etara bitartean, inskripzioa egiteko, bai eta rally-aren 5 gaiak jaso eta 
kontrol-argazkia egiteko ere. Ondoren, nork bere rallya egiten hasi ahal izango du. 

 
∞ Irudiak 13:00etatik 14:30etara bitartean jasoko dira Udaletxeko harrera-gunean. Eta 

lehiaketarako aurkeztuko den memoria-txartelean, 5 argazki baino ez da izango, bat gai 
bakoitzeko (gaiak izena ematean ezagutaraziko dira). Argazkiek JPG formatuan egon 
beharko dute, eta ez da inolako edizio-motarik onartuko (ezta argazki-makinan bertan 
egindakoa ere). Hala ere, argazkia atera baino lehenago, doiketak egin ahal izango dira 
(baita zuri-beltza ere). 

 
∞ Argazkietan, ezin izango da agertu ezagutzeko moduko adin txikikorik.
 

∞ Udaletxeko harrera-gunera banan-banan sartu beharko da. Aldi berean parte-hartzaile 
batzuk izatekotan, kanpoan itxaron beharko dute, euren artean 1,5 m-ko tartea utzita. 
Udaletxera sartzeko, nahitaezkoa izango da maskarilla erabiltzea, eta, sartu aurretik, gel 
hidroalkoholikoarekin garbitu beharko dira eskuak. 

4. EPAIA 

Uribe Kosta Fotografíak izendatutako 3 argazkilarik osatuko dute epaimahaia, eta hartzen 
duen erabakia gora jo ezina izango da. Epaimahaiak ez du inola ere jakingo zein den 
irudien egilea. 

5. SARIAK 

∞ LEHENENGO SARIA: 165 €
∞ BIGARREN SARIA: 100 €
∞ HIRUGARREN SARIA: 75 €
∞ HERRIKO ARGAZKILARIRIK ONENA: 165 €

Parte-hartzaile bakoitzak gehienez ere sari bat jaso dezake. Herriko argazkilaririk onena 
sailkapen orokorreko hasierako hiru posizioetako batean badago, aukera egin beharko du 
sarien artetik. 
 
Sari-banaketa irailaren 19an izango da, igandean, 19:30etan, Udaletxe aurreko plazan. 
Banan-banan emango zaie irabazleei sarien berri. 

6. OBRAK ETA ERAKUSKETA

Saritutako argazkiekin, erakusketa egin ahal izango da Kurtzio Kultur Etxean. Irudien jabea 
egilea bera izango da, baina Sopelako Udalak erabilera-eskubidea izango du baldin eta 
irudi-egilearen izena aipatzen badu, betiere, rallya sustatzeko ekitaldietan. Erakusketan 
jarriko diren argazkien formatu fisikoa Sopelako Udalaren jabetza izango da. 
 
Lehiaketan parte hartzeak berarekin dakar oinarri guztiak onartzea. Oinarriak onartuta, 
erabiltzaileak baieztatu eta ziurtatzen du adin nagusikoa dela, bere datu pertsonalak egiaz-
koak eta egiaztagarriak direla, eta bera dela argazki-rally-an aurkeztu dituen irudien egilea. 
 
 

Argibide gehiago: uribekostafotografia@gmail.com
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