
  

   

ASIAN DANCE COVER LEHIAKETA     

1. PARTE-HARTZEARI BURUZ   
   

1.1.   Mangamore 2020ren Asian Dance cover lehiaketa online egingo da oso-osorik.   

   

1.2. Lehiaketa eta saritutako parte-hartzaileen iragarkia urriaren 11n egingo da, igandea, 

https://www.twitch.tv/mangamore helbidean, 17:00etan.   

   

1.3. Parte hartzeko gutxieneko adina 12 urtekoa da. 16 urtetik beherakoek aitaren, amaren edo legezko 

tutorearen baimena izan beharko dute.   

   

1.4.   Gehienez 20 plaza izango dira, 10 bakarlari eta 10 taldekakoak (gehienez 10 kide).   

   

Garrantzitsua:   

- Maskarak erabiltzea nahitaezkoa da bi kategorietan.   

- Pertsona bera ezin izango da bi kategorietan aurkeztu.   

- Bakarlari kategorian ezin da backdancer-ik erabili.   

   

   

1.5.   Lehiaketaren dinamika honela garatuko da:   

   

Parte-hartzaile guztiek hargune bakarreko bideo bat bidaliko dute (ediziorik gabe), 2:30 minutu eta 

4:30 minutu artekoa, aukeratutako koreografia interpretatuz. Aukeran, bideo horretan parte hartzen 

dutenek beren burua aurkeztu ahal izango dute. Ez da onartuko erakundeak desegokitzat edo 

lizuntzat jotzen duen jokabide eta/edo irudirik; beraz, edukiak publiko guztientzat egokia izan behar 

du.   

   

Bideo horiek lehiaketa ematen den bitartean erakutsiko dira, eta saritutako lehiakideen iragarkia 

Mangamoreko Twitch kanalean. Ondoren, emanaldiaren bideoa ekitaldiaren beste kanal eta sare 

sozial batzuetara igo ahal izango da.   
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2. ABESTIEI ETA KOREOGRAFIEI BURUZ   
   

2.1. Koreografietako abestiek edo remixek asiarrak (japoniarrak, txinatarrak, korearrak) soilik izan behar dute, 

eta hizkuntza izan behar dute nagusi. Guztira, ezingo da 4:30 minututik gorakoa izan, eta gutxienez 

2:30 minutukoa.   

   

2.2. Artistarenak ez diren koreografiak ez dira onartuko, baina 25 segundoko tartea emango da talde edo 

bakarlari bakoitzak koreografian askatasuna izan dezan   

   

2.3. Parte-hartzaileei abestiak aukeratzea errazteko, inskripzioak berretsi ahala zerrenda batean kantuaren 

eta taldearen izenburua erantsiko da, taldea edo bakarlaria izendatu gabe   

   

Remix bat aukeratzen bada, zerrenda horretan erabilitako abestiak agertuko dira, remix batekoak 

direla adierazi gabe. Abestien zerrenda:   

https://docs.google.com/document/d/1RJvt7byDThDy_N2TIA87b9CqWBDcSETofg_stuiSu8/edit?us 

p=sharing   

   

2.4. Armen Erregelamenduari buruzko 137/1993 Errege Dekretuari jarraiki, erabat debekatuta dago 

partehartzaileek jarduketaren bideoan su-armak, metalezkoak eta bestelako objektu sendoak edo 

imitazioak erakustea, baldin eta haien ezaugarriak direla-eta haien benetako izaerari buruzko 

nahasmendua eragin badezakete. Zalantzarik izanez gero, antolakuntzari galdetu behar zaio, 

inskripzioen helbide elektronikoaren bidez.   

   

   

   

3. INSKRIPZIOARI BURUZ   
   

3.1. Izen-ematea online egingo da. Horretarako, posta elektroniko bat bidaliko da 

spicyramen2211@gmail.com helbidera, irailaren 21an, 18:00etan, 2020ko urriaren 4ra arte, egun 

hori barne.   

   

Informazio hau emango da:   

- Aurkeztu nahi den taldearen/bakarlariaren izena   

- Izena, abizenak eta adina (taldeen kasuan, kide guztien datuak eman dira)   

- Generoa (adierazi parte-hartzaile indibidualen kasuan)   

- Telefono-zenbaki bat (antolakuntza-premiarik izanez gero harremanetan jartzeko)   

- Erabilitako abestien izena (k).   

   

Halaber, honako hauek eman beharko dira:   

   

- Legezko balioa duen NANaren, txartelaren edo dokumentuaren irudia (adibidez, 

familialiburua), parte-hartzaile bakoitzaren edo taldekide guztien jaiotze-data adierazita.   
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- 16 urtetik beherako parte-hartzaileen kasuan, aitaren, amaren edo legezko tutorearen 

baimena eta NANaren argazkia. Eranskinean eredu bat ematen dugu.   

   

3.2. Izena emateko  eta lehiaketan parte hartu  ahal izateko, parte-hartzaileek e-mail bidez 

(spicyramen2211@gmail.com) eman beharko dituzte elementu hauek, nahitaez, 2020ko urriaren 

4an (egun hori barne) https://wetransfer.com  bidez:    

1. Koreografiaren bideoa: VLC softwarearen azken bertsioan funtzionatu beharko duen 

bideoa horizontalean edo bertikalean grabatu ahal izango da. Hauek dira baimendutako 

formatuak: MP4 edo avi. Epaimahaiaren erabakia errazteko, aurkeztutako bideoak 

kalitate nahikoa izan dezan eskatzen da.* Behin bideoa bidalita, ezin izango da aldatu, 

eta arretaz begiratu nahi den emaitza den bidali aurretik.   

2. Teaser bideoa: ekitaldiaren webgunean eta sare sozialetan (Facebook, Instagram, 

twitter) jarriko da publikoaren gustuko cover aipamen berezia lortzeko. Zati hori editatu 

egin daiteke, eta 30 segundokoa izan behar du gehienez. Bidaltzen ez bada, ezin izango 

da aipamen hori irabazi.   

   

4. EPAIMAHAIARI ETA SARIEI BURUZ   
   

4.1.   Jarduketan alderdi hauek baloratuko dira:   

- Koreografia gauzatzea   

- Koreografiaren zailtasuna   

- Koordinazioa   

- Originaltasuna   

- Jantziak eta estetika   

- Dantzaren fideltasuna   

   

4.2.   Dantzako profesionalek osatutako epaimahaiak zuzenean aukeratuko ditu kategoria hauetako 

sarituak:   

1. taldekako saria:     500 €   

Taldekako 2. saria:     200 €   

Taldekako 3. saria:     merchandising   

   

1. bakarlari saria:     200    

2. bakarlari saria:     100 €   

3. bakarlari saria:     merchandising   
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Era berean, aipamen berezia egingo zaio publikoaren aldeko Cover-ari, zeina antolakuntzari 

emandako Teaser bideoan like gehien duen pertsona oinarri hartuta aukeratuko baita, zeina 

ekitaldiaren webgunean eta sare sozial ofizialetan argitaratuko baita. Saria merchandising 

kontzeptuagatik izango da.   

   

4.3. Epaimahaiak hala iritziz gero, sariak eman gabe utzi ahal izango dira eta/edo aipamen ondradu bat 

sortu. Era berean, aipamen bereziak eman ahal izango dituzte beren diskreziopean, eta edozein 

parte-hartzailek jaso ahal izango du. Epaimahaiaren erabakia behin betikoa eta apelaezina izango 

da.   

4.4. Sarituen iragarkiaren ondoren, antolakundea harremanetan jarriko da posta elektronikoz, dagozkien 

sariak jasotzeko.   

   

5. ANTOLAMENDUARI BURUZ   
   

5.1. Oinarri hauetan araututa egon ez arren, lehiaketaren arrakastarik handiena lortzen laguntzen duen 

edozein ekimen hartzeko eskubidea izango dute antolakuntzak eta epaimahaiak.   

   

5.2. Antolakuntzak partaidetza-testuinguru errespetuzkoa eta dibertigarria sustatu nahi du, dantzarako 

grinaz gozatzeko.   

   

5.3. Debekatuta dago jarduketaren bideoan edozein motatako bannerrak edo publizitate-propaganda 

erabiltzea, ekitaldiaren antolatzaileen baimenik gabe.   

   

5.4. Lehiakideak berariaz ematen dio baimena Amorebieta-Etxanoko Udalari irudi, argazki, bideo, material, 

grafiko eta abar guztiak (aurrerantzean, "Irudiak") edo horien zati bat atzitzeko, argitaratzeko, 

erreproduzitzeko eta barneko zein kanpoko hainbat hedabidetan erabiltzeko (egunkariak, aldizkariak, 

telebista-programak, web-orria, sare sozialak).   

   

Grabatutako edukia eta lagatzailearen edo publizitate-arrazoiekin irudikatutakoaren irudiak 

erabiltzeko baimen hori Ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren 

irudirako eskubidearen babes zibilari buruzko maiatzaren 5eko 1/1982 Lege Organikoan 

xedatutakoaren babesean ematen da.   

   

Baimen hori ez da mugatzen denbora-eremu edo lurralde-eremu jakin batera, eta, beraz, 

Amorebieta-Etxanoko Udalak munduko herrialde guztietan erabili ahal izango ditu irudi horiek, edo 

horien zati bat, betiere izaera sozialarekin eta ez komertzialarekin, inolako muga geografikorik gabe.   

   

Baimen hau doakoa da, eta ez dago konpentsazio ekonomikorik lagatzaileari edo haren ordezkariari. 

Lagatzaileak edo haren ordezkariak berariaz salbuesten dute Amorebieta-Etxanoko Udala irudietako 

hirugarren batek egin dezakeen edozein erabileraren aurkako erantzukizunetik.   

   

5.5. Lehiaketan izena emateko emandako datu pertsonalak konfidentzialtasunez tratatuko dira, abenduaren 

13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera. Lehiaketa hau egiteko baino ez dira erabiliko, 

eta ez zaizkie inoiz ere saldu edo hirugarrenei laga.   

   



5.6.   Lehiaketan parte hartzeak oinarriak erabat onartzea dakar.   

   

   

HARREMANETARAKO BIDEA:   
   

Zalantzarik izanez gero, bidali mezu bat spicyramen2211@gmail.com helbidera.   

   

ERANSKINA   

   

BAIMENA   

   

   

   

__________________________________ jaun/andreak, adinez nagusia , N.A.N. /pasaporte ____________  

zenbakia indarrean duena , ________________________________-ren aita, ama edo tutorea izanik.    

   

Adierazten du:   

Baimena ematen diot nire semeari/alabari/begi-niniari Mangamore 2020 Amorebieta-Etxanoko Udalak 

antolatutako japoniar kulturari buruzko jardunaldian, programaren barruan online egingo den Asian Dance 

Cover lehiaketan parte hartzeko.   

   

                   ________________n, 2020ko______________aren____(e) (a) n   

   

Sinatuta,   

   

   

   


