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II.MatiaZale Txiki ARTEan 
 
Lehenengoaren arrakastaren ondoren… haurren arte lehiaketa egingo dugu berriro!  
 
NORK PARTE HARTU DEZAKE / KATEGORIAK  
Planteatu dugun gaiarekin artearen bitartez adierazi nahi duen 0 eta 12 urte bitarteko edonor.  
Adinaren arabera, kategoria ezberdinak egingo dira:  

 0-4 urte bitartean  

 5-8 urte bitartean  

 9-12 urte bitartean  
 
Haur bakoitzak artelan bat aurkeztu ahalko du  
 
LAN MOTAK ETA GAIAK  
Artelana margoa, argazkia, collage, eskultura… izan daiteke. Teknika eta materiala libreak 
izango dira, MatiaZale Txiki artista bakoitzak nahi duena.  
Gaiak zerikusia izan behar du BESARKADArekin. Besarkada bat adierazi, zer esanahi duen, zer 
sentitzen den, nola behar den, berdinen artean, besteekiko… besarkada adierazi artearen 
bitartez. 
 
ARTELANEN ENTREGA ETA EPEAK  
Lana entregatzeko azken eguna: maiatzak 20.  
 
Nola urkeztu?  
Lanak izenburu bat izan behar du.  
Eta horrekin batera sobre bat:  

 Sobrearen kanpoaldean artelanaren izenburua, teléfono mugikorraren zenbakia eta 
haurraren adina.  

 Eta sobrearen barnean baimena  guraso edo tutoreek sinatutakoa eta datuak osaturik 
(oinarri hauen 3. orrialdean)  
 

 
Non entregatu:  

 Matia Fundazioaren edozein zerbitzu edo zentroetan, ezagutu nahi badituzu egin 
kontsulta (www.matiafundazioa.net/eu/zentroak)  

 
SARITUEN AUKERAKETA ETA SARIAK  
Epaimahaia MATIAn bizi diren pertsonekin osaturik egongo da, eta beste pertsona eta 
kolaboratzaile berezi batekin batera.  
Partehartzaile guztientzat egongo da saria.  
Irabazleen sarien aitortza maiatzaren 27ean izango da 11etan, Matia Fundazioko zentro 
batean. Adi egon sare sozialetan, bertan argitaratuko dugu eta non izango den!  
Sarien banaketaren egunean, arte teiler exzberdinak egingo ditugu, entreenimendua eta 
transmisioa garatzeko, zentroan bizi diren adinekoekin batera. 
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ZABALTZEA ETA ESKUBIDEEN LAGAPENA  
 
Maiatzaren 27ko ekitaldian ateratzen diren argazkiak komunikabide, eta Matia Fundazioko 
sare sozialetan eta web orrian argitaratu daitezke. Baimena eta oinarrien onartzearekin, 
erabilpen hori onartzen duzu.  
 
Artelana entregatzerakoan, oinarriak onartzen dituzu. 
 
Entregatutako lanak ez dira itzuliko.  
 
Lehiaketan parte hartzen, onartzen duzu artelana originala eta banakako lana dela.  
 
Leihaketan parte hartzeak Matia Fundazioari aurkeztutako obren lagapena ematen du 
erreprodukzio, banaketa, komunikazio publiko eta eraldaketan, Jabetza Intelektualaren 
legediaren arabera, edozein komunikabide, irabazi asmorik gabe eta legediak onartzen duen 
epe luzeenean.  
 
Datu Babestearen Lege Organikoak dioenez, aipatu eskainitako datu pertsonalak (email, 
telefonoa…) obra entregatzean, fitxero batean sartuko direla, eta honen helburu bakarra 
lehiaketa honetako kudeaketa burutzea izango da.  
Era berean, datu pertsonalak MatiaZale datu basean sartuko dira, MatiaZale aitortza eginez eta 
horrela puntualki hau bezelako ekintza eta ekimenei buruzko informazioa jasoko duelarik, 
MatiaZale proiektuaren barnean ematen diren berriak. Ez nahi izanez gero, jakinarazi horrela 
idatziz  info@matiazaleak.net posta elektronikora. 
 
 
GURASOEN EDO LEGEZKO TUTOREEN BAIMENA  
Beharrezkoa da gurasoek edo legezko tutoreek baimena sinatzea (hurrengo orrialdean), eta 
artelana entregatzerakoan sobrean sartzea.  
 

mailto:info@matiazaleak.net
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 DATU PERTSONALAK ETA AITA, AMA EDO LEGEZKO 
TUTOREAREN BAIMENA  
(sobre itxi batean sartu eta artelanarekin batera entregatu) 
 

 
PARTE HARTZAILEAREN DATUAK: 
 

Izena: 
Abizenak: 
Posta helbidea: 
Herria eta posta kodea: 
Emaila: 
Telefonoa: 
Jaiotze data: 

Artelanaren izenburua: 
 

 
 
 
BAIMENA: 
 
Ni, ______________________________________, NAN 
zenbakia__________________ izanda eta goian aipatutako 
gaztearen _________________ naizenez, baimena ematen diot II. 
MATIAZALE TXIKI ARTEAN partehartzeko eta onartzen ditut 
oinarriak.  
 
Data:  
 
Sinadura:  
 
 
 
 
 
“Baimen honen sinadurarekin onartzen dituzu lehiaketako oinarriak.  
15/1999 Legeak, Datuen Babeserako Lege Organikoak, 5. artikuloan dioenez, gogoratzen 
dizugu zuen datu pertsonalak Matia Fundazioaren fitxero batean sartuko direla, eta honen 
helburua lehiaketako partehartzaileen datuak kudeatzea dela. Sartze, zuzentze, ezeztatze edo 
aurkako eskubidea burutu nahi izanez gero, honen bitartez: sau@matiafundazioa.eus 
 
 


