KARAOKE LEHIAKETA
1. PARTE-HARTZEARI BURUZ
1.1.

Mangamore 2022ko karaoke lehiaketa urriaren 16ean (igandea) izango da, 17:00etatik aurrera,
Zelaieta Zentroko frontoian.

1.2.

Gehienez 20 leku egongo dira. Parte-hartzaileek bakarka edo taldeka parte hartu ahal izango dute
(gehienez 6 pertsona talde bakoitzeko). Lekuak beteta, erreserba-zerrenda bat sortuko da.

1.3.

Ez dago parte hartzeko gutxieneko adinik, baina 16 urtetik beherakoek aitaren, amaren edo legezko
tutorearen baimena izan beharko dute (eranskinean bete behar den dokumentua dago).
Bestalde, 12 urtetik beherakoek aitak, amak edo legezko tutoreak baimendutako 16 urtetik gorako
pertsonekin batera parte hartu beharko dute. Kasu honetan, email bat bidali behar da
lehiaketak@mangamore.net helbidera, baimena emateko prozedurari hasiera emateko.

1.4.

Parte-hartzaile guztiek agertokiaren inguruan egon beharko dute, 16: 45ak baino lehen, backstagetik sartuta 16:30etatik aurrera, argazkian erakusten den sarreratik sartu ahal izango dira.
Puntualtasuna eskatzen da.

1.5.

Lehiaketan, parte-hartzaile guztiak agertokiaren inguruan zehar banatuko dira (ez frontoiko
harmailetan). Lehiaketa amaitu ondoren, backstage-tik irten beharko da.

1.6.

Parte-hartzaile guztiek uneoro bete beharko dituzte antolakuntzaren jarraibideak eta arauak.

2. ABESTIA ETA ANTZEZPENARI BURUZ
2.1.

Abestiaren gaia librea da, baina anime, animaziozko film, J-Pop eta bideojokoekin bat etortzea
egokitzat baloratuko da.

2.2.

Abestien bertsioa edozein hizkuntzatan izan daiteke, japonieraz abestea hobeto baloratuz.

2.3.

Emanaldiak ezin du 2 minutu eta 30 segundo baino gehiago iraun; abestiak gehiago irauten badu,
moztu egingo da. Jarduketarako beharrezkoak diren audio eta/edo bideo-fitxategiek VLC
softwarearen azken bertsioan funtzionatu beharko dute.

2.4.

Epaimahaiak egokitzat hartuko du parte-hartzaileek inolako laguntzarik ez erabiltzea abestiaren
letra jarraitzeko, baita horren bertsio instrumentala edo karaokea erabiltzea ere (hau da,
abeslariaren ahotsik gabe).

2.5.

Armen Araudiari buruzko 137/1993 Errege Dekretua betez, erabat debekatuta dago partehartzaileek bideoan su-armak, metalezkoak eta bestelako objektu sendoak eta baita imitazioak ere
erakustea, baldin eta haien ezaugarriak direla-eta benetakoak badirudite.
Arma-imitazioak plastikoan, kartoian eta bestelako materialetan bakarrik baimenduko dira, baldin
eta lehiakideentzat eta bertaratutakoentzat arriskutsuak ez badira. Zalantzarik izanez gero, mesedez,
kontsultatu antolakuntzarekin inskripzioen helbide elektronikoaren bidez.

2.6.

Debekatuta dago pertsonen eta esparruko instalazioen osotasun fisikoa zikintzen, hondatzen edo
arriskuan jartzen duten mota guztietako elementuak botatzea (material piroteknikoa eta sukoia,
edozein motatako ke-sorgailuak, lurzorua marraz dezaketen materialak, likidoak, purpurina,
konfetiak, lumak, etab.), baita agertokitik kanpora objektuak jaurtitzea ere.

2.7.

Debekatuta dago agertokitik jendearengana salto egitea, eta ez da onartuko antolakuntzak
desegokitzat edo lizuntzat jotzen duen jokabiderik; kasu horretan, antolakuntzak beretzat gordeko
du egokitzat jotzen dituen neurriak hartzeko eskubidea.

3. IZEN-EMATEARI BURUZ
3.1.

Lehiaketan izena ematea doakoa da eta irailaren 15eko 9:00etatik urriaren 16ko 13:30era egin ahal
izango da online inprimaki honen bidez: https://forms.gle/ofpjvo1Y92zEgr436. Taldeen kasuan, izen
ematea bakarra egingo da.
Era berean, urriaren 16an, igandean, aurrez aurre eman ahal izango da izena informazio-puntuan,
11:00etatik 13: 30era (Zelaieta Zentroaren sarrerako hallean).
16 urtetik beherako parte-hartzaileei dagokienez, lehiaketak@mangamore.net helbide elektronikora
bidali beharko da baimena, beteta eta aitak, amak edo legezko tutoreak sinatuta.

3.2.

Izena ematean parte-hartzaile guztiek baimena emango dute datu pertsonal hauek emateko:
-

Izen-abizenak eta jaioteguna (kide guztienak taldeak badira)

-

Telefono-zenbakia (harremanetan jartzeko antolaketa-premiarik izanez gero; taldeetan,
harremanetarako telefono bakarra)

-

Taldeetan, taldearen izena

-

Parte-hartzaile bakarlarien kasuan, zer genero eta izenarekin aurkeztua izan nahi den
antzezpenaren aurretik (ezizen bat izan daiteke)

Halaber, adierazi beharko da zer abesti erabiliko den antzezpena egiteko eta bere jatorria (anime,
bideojokoa, etab.), eta zalantzak idazteko atal bat izango da. Lehiaketa hasi aurretik edozein
zalantza argitzeko eskatzen dizuegu.

3.3.

Antolakuntzak posta elektroniko bat bidaliko du lehiaketak@mangamore.net helbidetik, izenematea baieztatuta dagoela adierazteko.

3.4.

Izena emateko eta lehiaketan parte hartu ahal izateko, parte-hartzaileek derrigorrez
antzezpenaren
audioa/bideoa
bidali
beharko
dute
posta
elektronikoz
(lehiaketak@mangamore.net), nahitaez, urriaren 16ra arte, 13:30ean.
Urriaren 16an, igandean, 11:00etatik 13:30era ere entregatu ahal izango da, informazio-puntuan
(Zelaieta Zentroaren sarrerako hallean).
Aukeratutako abestia aldatu ahal izango da epearen barruan egiten bada.
Fitxategia mp3 formatuan egon beharko da, eta VLC softwarearen azken bertsioan funtzionatu
beharko du. Fitxategi informatikoak transferitzeko zerbitzuak erabil daitezke (Google Drive, Dropbox,
Wetransfer, etab.) fitxategia bidaltzeko.

4. EPAIMAHAIARI ETA SARIEI BURUZ
4.1.

Epaimahaiak afinazioa edo intonazioa, abestiaren zailtasuna, eszenaratzea, jarrera eta
publikoarekin konektatzeko gaitasuna baloratuko du.
Abestiaren gaia, bertsio instrumentala erabiltzen bada, zein hizkuntzatan abesten den ere kontuan
hartuko da, eta abestiaren letrari jarraitzeko inolako laguntzarik (adibidez, inprimatutako letrak)
erabili gabe egingo da emanaldia.

4.2.

Epaimahaiak zuzenean aukeratuko ditu kategoria hauetako saridunak:
Karaoke 1. saria:

100€

Karaokeko 2. saria:

50 €

Karaokeko 3. saria:

merchandising

4.3.

Epaimahaiak hala iritziz gero, sariak eman gabe utzi ahal izango ditu, edo aipamen ohoretsu bat
sortu. Era berean, aipamen bereziak eman ahal izango dituzte beren diskreziopean, eta edozein
parte-hartzailek jaso ahal izango du.

4.4.

Epaimahaiaren erabakia behin betikoa eta apelaezina izango da.

4.5.

Ekitaldia egin ondoren, antolatzailea sarituekin harremanetan jarriko da posta elektronikoz
eta/edo telefonoz, dagozkien sariak jasotzeko.

5. ANTOLAKUNTZARI 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 errespetuzkoa eta dibertigarria den partaidetza-testuingurua sustatu nahi du.

5.3.

Debekatuta dago jarduketaren bideoan edozein motatako bannerrak edo publizitate-propaganda
erabiltzea, ekitaldiaren antolatzaileen baimenik gabe.

5.4.

Lehiaketan parte hartzeak berekin dakar irudi-eskubidea lagatzea. Parte-hartzaileak, beraz,
lehiaketan parte hartzeko irudi-eskubideak lagatzen ditu. Lehiakideak berariaz baimena ematen dio
Amorebieta-Etxanoko Udalari irudi, argazki, bideo, material, grafiko eta abar guztiak (aurrerantzean,
"Irudiak") edo horien zati batzuk, lagatzaileak edo haren ordezkariak, Mangamore 2022ko Karaoke
lehiaketaren esparruan Amorebieta-Etxanoko Udalak antolatua, atzemateko, argitaratzeko,
erreproduzitzeko eta erabiltzeko, barneko zein kanpoko hainbat hedabidetan (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 du Amorebieta-Etxanoko Udala irudietako
hirugarren batek egin dezakeen edozein erabileraren aurkako erantzukizunetik.

5.5.

Lehiaketan izena emateko emandako datu pertsonalak konfidentzialtasunez tratatuko dira, Datu
Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 03/2018 Lege
Organikoan ezarritakoaren arabera. Datuak lehiaketa hau egiteko baino ez dira erabiliko, eta ez
zaizkie hirugarrenei salduko edo lagako.

5.6.

Lehiaketan parte hartzeak oinarriak erabat onartzea dakar. Arau bat edo batzuk ez betetzeak
lehiaketatik kanporatzea ekar dezake.

HARREMANETARAKO:
Zalantzarik izanez gero, bidali mezu bat lehiaketak@mangamore.net helbidera.

ERANSKINA

BAIMENA
KARAOKE LEHIAKETA
_________________________________________ Jaun/Andreak, adinez nagusia, _____________
NAN/AIZ/pasaporte zenbakia indarrean duenak eta _______________ telefono zenbakia duenak,
______________________________________ aita, ama edo tutorea izanik adierazten du:
Karaoke lehiaketaren oinarriak irakurri ditut eta baimena ematen diot nire semeari/alabari/begininiari Mangamore 2022 Amorebieta-Etxanoko Udalak antolatutako japoniar kulturari buruzko
jardunaldian, programaren barruan ospatuko den Karaoke lehiaketan parte hartzeko. Lehiaketa
urriaren 16an (igandea) aurrez aurre egingo da, 18:00etatik aurrera, Zelaieta Zentroko frontoiko
agertokian.
Era berean, berariaz baimena ematen diot Amorebieta-Etxanoko Udalari lehiaketan zehar egindako
nire semea, alaba edo apopiloaren irudi, argazki, bideo, material, grafiko eta abar guztiak, edo zati
bat , barnetik zein kanpotik (egunkariak, aldizkariak, telebista-programak, web-orria, sare sozialak)
jaso, argitaratu, erreproduzitu eta erabili ahal izateko. Irudi horiek ez dira inola ere erabiliko
merkataritza-helburuetarako.

_______________(e)n, 2022ko______________ren____(e)(a)n.
Sinatuta,

