
Parte hartzeko oinarriak. Gazterronka! 2021 

  

Nork har dezake parte? 

Gazterronka! Barakaldon erroldatuta dauden eta gutxienez 4 pertsonako taldeetan parte hartzen 

duten 12 eta 35 urte bitarteko pertsonentzat da. Jarduera bakoitzean gehieneko parte-hartzaile 

kopurua ezarriko da. 

Noiz eta nola eman izena? 

Gazterronkan izena emateko epea urriaren 1etik 13ra izango da, eta mezu elektroniko bat bidali 

behar da giltzarri@barakaldo.eus helbidera. 

Mezu elektronikoan, Giltzarriren webgunean, GAZTERRONKA atalean, dauden dokumentu hauek 

erantsi behar dira.  

• Inskripzio fitxa: 

• Koadrilaren izena 

• Parte-hartzaile bakoitzaren izen-deiturak, adina eta telefonoa. 

• Adingabekoa bazara, baimen berezi bat ere aurkituko duzu, erantsi beharrekoa. 

 

ARTEKALE 2021 – Giltzarri programako jardueretan IZENA EMATEA 

Puntuak eta epaimahaia 

3 jarduera egingo dira urriaren 30ean, azaroaren 6an eta azaroaren 27an. Jarduerak 16:00etan hasi 

eta 20:00etan bukatuko dira. 

Urriaren 15ean, ostirala, proiektuaren eta jardueren aurkezpena egingo da, eta koadrila guztiei 

irekita egongo da. 

Antolatzailea kuadrillekin harremanetan jarriko da emandako telefonoaren bidez, topagunea 

zehazteko eta jarduera bakoitzari buruzko informazio gehiago emateko. 

Gainera, jarduera bakoitzean kuadrillek puntuak eta sariak jasoko dituzte parte hartzeagatik. 

Jarduera bakoitzak puntuak banatuko ditu. 

Lehenengo ariketan, Art Recycled izenekoan, 3 pertsonak osatutako epaimahai bat egongo da. Talde 

bakoitzeko artelanari 5,10 edo 15 puntu emango zaizkio kategoria hauetako bakoitzean: 

• Talde-lana 

• Sormena 

• Obra egitea. 

Gainera, begirale taldeak 10 puntu gehiago emanen dizkio koadrilarik dibertigarrienari. 

Bigarren jardueran, Bilaketan, talde bakoitzak 10 puntu jasoko ditu gainditutako proba bakoitzeko. 

Altxorra aurkitzea lortzen duen taldeak 75 puntu gehiago jasoko ditu. 



Azkenik, Gazte Talent Show azken proban, 3 pertsonako epaimahai bat osatuko da, eta koadrilei 5,10 

edo 15 puntu emango dizkie kategoria hauetako bakoitzean. Sinpatia eta motibazioa, karakterizazioa 

eta berrikuntza. 

Talde bakoitzaren azken puntuazioa 3 jardueretan lortutako puntuen batura izango da. 

Gazterronka sariak. 

Jarduera egin ondoren, sariak banatuko dira, puntuak kontatuta: 

1. saria, baleak, guztira 90 € 

2. saria: baleak, guztira 50 € 

3. saria: baleak, guztira 25 € 

Kupoi horiek Barakaldoko hainbat dendatan trukatu ahal izango dira. Sari horiek ezingo dira tabako, 

alkohol edo jokoarekin trukatu. 

GAZTERRONKAN! parte hartzeak oinarri hauek onartzea dakar. 

Uneko osasun egoerak jarduerak aldatu ahal izango ditu. Antolatzaileek oinarriak aldatzeko 

ahalmena izango dute, egoerak hala eskatzen badu. 

Informazio gehiago nahi izanez gero, idatzi giltzarri@barakaldo.eus helbidera edo deitu 944 789 597 

telefono-zenbakira. 

  

Onartzen duzu erronka? 

GAZTERRONKA! 


