
 

 

X. ‘IMAGINA CIVICAN’ LEHIAKETAKO OINARRIAK 

 

Nafarroako Kutxa Fundazioak diseinu grafikoko lehiaketa honen 10. edizioaren 
deialdia egin du, datorren urterako CIVICANen kanpoaldeko irudia aukeratzeko. 

 
 

 

 

1. GAIA          

 

CIVICAN, Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro soziokulturala, belaunaldien arteko eta 
diziplina anitzeko topagune bat da. Helburu ditu Nafarroako kultura eta hezkuntza ekosistema 
bultzatzea eta aktibatzea, eta elkartasuna eta gizarte ekintza sustatzea; bai eta pentsamendua eta 
filosofia bultzatzea ere, iraunkortasun kontzientzia sendoarekin eta herritarren parte hartze aktiboa 
bermatuta. 
 

CIVICANen jarduerak sakonago ezagutzeko Nafarroako Kutxa Fundazioaren web orrira jo 
daiteke (www.fundacioncajanavarra.es), bai eta sare sozialetan dituen profiletara ere. 
 
 

 

2. PROIEKTUAREN HELBURUA 

 

Diseinu irabazlea aukeratzeko irizpidea hau izango da: proposamenak CIVICANen funtsa edo 
zentroan gauzatzen den jarduera islatzea.  

 
Kontuan hartuko dira originaltasuna, sormena, kalitatea eta komunikazio gaitasuna, besteak 

beste. 
 

 

 

3. NORK PARTE HAR DEZAKE  

 
Nahi duen orok parte har dezake, adinak, nazionalitateak edo bestelako baldintzek axola izan 

gabe.  
 

Interesdunek euren izenean parte hartu beharko dute. 
 

Parte hartzaile bakoitzak gehienez ere bi proposamen aurkez ditzake lehiaketara. 
 

Ez da onartuko beste lehiaketa batzuetan saria jaso duen lanik, ez eta beste deialdi batzuetan 
parte hartzen ari denik ere.  

 
Lan originalak eta argitaragabeak izan beharko dute. 
 
 
4. PROPOSAMENEN AURKEZPENA 



 

 
Lanak aurkezteko, bide hauek erabil daitezke: 

o Posta elektronikoa (certamencivican@fundacioncajanavarra.es) 
o Aurrez aurre, CIVICANen  
o Posta arrunta: CIVICAN - Pio XII.a etorbidea, 2 - 31008 Iruñea (Nafarroa) 

 
Lanekin batera informazio hau eman beharko da: 

o Lanaren izenburua 
o Ezizena 
o Izen-deiturak 
o Helbidea 
o Telefono-zenbakia 
o Helbide elektronikoa 
o Jaioteguna eta jaioterria 
o Aitorpen sinatua, non adierazten den lana originala eta argitaragabea dela 

 
Posta elektronikoz aurkeztutako lanak: 

o E-mailaren gaian ezizena idatziko da 
o Proposatutako diseinuaren fitxategiaren izena egilearen ezizena izango da 
o Word dokumentuaren izena ere egilearen ezizena izango da 
 

Aurrez aurre edo posta arruntez aurkeztutako lanak: 
o Igorlearen eremuan ezizena bakarrik idatzi behar da 
o CDaren eta fitxategiaren izenean egilearen ezizena idatziko da 
o Izena emateko inprimakia gutun azal batean sartu eta itxita aurkeztu behar da, ezizena 

jarrita 
 
 

5. LANEN FORMATUA 

 

Olanaren neurriak hauek dira: 7,40 m (altuera) x 7,20 m (zabalera). Lanak posta elektronikoz 
errazago bidali ahal izateko, tamaina eta bereizmena desberdinak izango dira lehiaketako fase 
hauetan: 
 

a) Parte-hartzaileen kasuan: bidaltzen edo eskura ematen diren proposamenek ezaugarri 
tekniko hauek izango dituzte: 

o Formatu digitala: JPG edo PDF 
o Neurriak: 24,66 cm (altuera) x 24 cm (zabalera) 
o Bereizmena: 72 pp. 
o Erreprodukzio sistema: RGB 

 
CIVICAN / Nafarroako Kutxa Fundazioaren logotipoa jarri behar da; Facebook-eko orrian 

dago logoa. Helbide honetara idatzita ere eska daiteke: 
certamencivican@fundacioncajanavarra.es 
 
 

b) Finalisten kasuan: finalisten lanak CIVICANeko atartean egonen dira ikusgai, apirilean. 
Horregatik, finalistei eskatuko zaie lanak ezaugarri hauekin aurkezteko: 

o Tamaina: 74 cm (altuera) x 72 cm (zabalera) 



 

o Irudia TIF edo JPG formatuan badago, 300 pp-ko bereizmena izan beharko du. 
Freehand, Corel, Indesign edo bestelako programetan egindako diseinu bektorialak 
badira, nahikoa da kalitate handiko PDF bat bidaltzea, tamaina honetan inprimatzeko: 
74 cm x 72 cm. 

o Erreprodukzio sistema: CMYK 
 

c) Irabazlearen kasuan: 
o Lan irabazlea fitxategi digital gisa aurkeztu beharko da, olanaren benetako 

tamainarako: 7,40 m (altuera) x 7,20 m (zabalera).  
o 100 pp-ko bereizmena, JPG edo PDF formatuan  
o Erreprodukzio sistema: CMYK 

 

 

6. AURKEZTEKO EPEA 

 
Lanak 2020ko otsailaren 10eko 09:00etatik martxoaren 2ko 21:00etara arte aurkez daitezke. 

 

 

7. DEIALDIAREN GARAPENA 

 
Hautaketa prozesua honela egingo da: 

 
a) Onartutako lanak: Lanak jaso ahala, oinarriak betetzen dituztenak onartuko dira, 

antolatzaileek desegokitzat jotzen duten edukia dutenak baztertuta (pertsonen sentikortasunari 
kalte egin diezaioketen proposamenak, mezu edo jarrera xenofoboa transmititzen dutenak, eduki 
pornografikoa dutenak edo giza eskubideak urratzen dituztenak, antolatzaileen irizpidearen 
arabera betiere). 
 

b) Lan finalistak: Epaimahaiak kalitate onenekoak eta CIVICANerako interes handiena 
dutenak aukeratuko ditu, eta parte hartzaile guztiei jakinaraziko zaie beren lanak hautatuak izan 
ote diren, martxoko bigarren hamabostaldian. 
 

c) Saritutako lanak: Epaimahaiak lehen sari bat emango du, urtebetez CIVICANeko 
olanaren irudi izateko. Ikusleen sari bat ere egonen da, baina ezin izango du epaimahaiaren 
sariaren berdina izan. Epaimahaiaren erabakia ekitaldi ireki batean emanen da ezagutzera, 
CIVICANen, eta parte hartzaile guztiak bertaratu ahal izanen dira. 
 

 

8. EPAIMAHAIA  

 
Epaimahaia, Nafarroako Kutxa Fundazioko kultura eta hezkuntza arduraduna buru duela, 

diseinuaren eta sormenaren munduko kideek osatuta egonen da. 
 

 

9. SARIAK 

 

Lehenengo saria: 1.200 euro garbi, dagokion zerga atxikipena eginda, eta CIVICANen 
kanpoaldeko olanako irudi izatea urtebetez. Nafarroako Kutxa Fundazioaren hainbat komunikazio 
euskarri materialetan eta digitaletan ere erabiliko da.  



 

 
Ikusleen saria: 500 euro garbi, dagokion zerga atxikipena eginda. CIVICANen eta Nafarroako 

Kutxa Fundazioaren hainbat komunikazio euskarri materialetan eta digitaletan ere erabiliko da.  
 

Beste sari batzuk: Diseinu finalistak CIVICANen eta Nafarroako Kutxa Fundazioaren hainbat 
komunikazio euskarri materialetan eta digitaletan erabili ahal izanen dira. Horretarako aukeratzen 
diren lanen egileek 150 euro jasoko dituzte sari gisa. 
 

Antolatzaileen eta epaimahaikideen erabakiak apelaezinak dira, eta, egokitzat jotzen bada, 
saririk ez ematea ere erabaki dezakete. 

 
Nafarroako Kutxa Fundazioaren komunikazio euskarri materialak eta digitalak hiru hilean 

behingo jarduera, ikastaro eta tailerren eskuorriak, kanpoaldeko olana txikiak, web orria eta sare 
sozialak dira. 
 

 

10.  IRUDI ESKUBIDEAK 

 

Saritutako lanen egileek beren irudiak erreproduzitzeko eskubideak lagatzen dizkiote 
Nafarroako Kutxa Fundazioari, esklusiban, 3 urterako (2020ko apirilaren 1etik aurrera). 
 

Hautatutako lanen egileek beren irudiak zabaltzeko eskubideak lagatzen dizkiote Nafarroako 
Kutxa Fundazioari, baina esklusiban izan gabe, 2 urterako (2020ko apirilaren 1etik aurrera). 
 

Horregatik, irudiak antolatzaileek egokitzat jotzen dituzten komunikazio euskarri materialetan 
eta digitaletan (komunikabideak barne) jarri ahal izanen dira gorago ezarri diren epeetan, eta 
euskarri horien ezaugarrietara egokitu ahal izanen dira, helburu bakar batekin: zentroa ezagutzera 
ematea. 
 

Lehiaketan parte hartzen dutenek azaldutako baldintza guztiak onartu beharko dituzte.  
 

Lehiaketaren antolatzaileek ez dute inolako legezko erantzukizunik izanen lanen eta haien 
egileen eta edukiaren gainean. Erantzukizun osoa parte hartzaileena izango da. 

 


