
 
 
OINARRIAK  
 

EKINEZ, BURUJABE 
AIZU, GAZTE! NON DUZU BURUA?? 
GAZEk antolatutako IDEIA EKINTZAILEen I. Lehiaketa, 
abian! 
 
Zer esan nahi du, GAZEn, ekintzaile izateak? Eta burujabetzak? 
GAZEn, pertsona guztiak ekintzaile izan gaitezkeela pentsatzen dugu, eta baita 
ekintzaile izateko modu asko daudela ere. Ekintzaile izatea iniziatiba edukitzea 
da eta, bide batez, gure bizitzaren protagonistak gu geu izatea. Burujabetzak, 
aldiz, gizabanakoek, herriek eta komunitateek, arduratzen dituzten gai eta 
erabakietan nagusitasuna dutela esan nahi du. Horregatik, burujabetza lantzea 
helburu duten ideia berriztatzaileak saritu nahi ditugu aurten antolatu dugun 
lehiaketan, burujabetzak dituen eremu guztietan: garraioa, elikadura, 
hezkuntza, osasuna, teknologia, energia, burujabetza finantzarioa, herri edo 
komunitate burujabetza… 
 

-Zure ideia nahi duzun formatuan azal diezagukezu: paperean, bideoan, irudi 
edo/eta marrazki edo maketa baten bidez. 
-Ideiak, berriztatzailea eta gure inguruneak dituen beharrei erantzuna 
emateko gai izan beharko du. 
-Egitasmoaren bideragarritasuna balioetsiko da, eta baita lurrarekin eta 
gizabanakoekin begirunetsua izatea eta burujabetzaren ideiarekin lotura 
edukitzea. 

   
Lehiaketan parte hartu nahi duzu? Jarraitu pauso hauek! 
1. PAUSOA: Parte-hartze orria deskargatu gaztekintzaile.wordpress.com gure 
blogetik eta bete, ondoren, bidal iezaguzu ekinezburujabe@gmail.com 
helbidera. 
 
2. PAUSOA: Zure ideia berriztatzailea garatu eta aurkez iezaguzu, 2014ko 
maitzak 30a baino lehen, hurrengo formatuetan: 
- Idatzizko formatua (Arial 11, 2 orrialde Din A4 eta espazio bikoitza). 
- Bideo/audio formatua (2 eta 5 min. artean). 
- Marrazkia/komikia (A4 orrialde 1, teknika askea). 
- Maketa (Din A4 edo Din A3, teknika askea). 
 
Ondoren, e-mailez edo posta arruntaren bidez bidali: 
ekinezburujabe@gmail.com    
 
GAZEkonekt Proiektua  
Joxe Mari Korta eraikina 
Tolosa Hiribidea 72 
20018 Donostia (GIPUZKOA) 
 

* UPV-EHUko ikaslea bazara eta parte hartzeagatik aukera askeko kreditu 
baten errekonozimendua nahi baldin baduzu, lanean eman dituzun orduak (20 
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ordu, gutxienez) zehazten dituen planning bat gehitu beharko duzu, ondorengo 
lan-faseak zehaztuz: dokumentazio fasea, prestakuntza teknikoaren fasea eta 
gauzatze fasea. 

 
3. PAUSOA: Think in progress!! WORKSHOP-CAFÉan parte hartu eta 
Lehiaketan saritutako 3 ideiak zeintzuk izan diren jakingo duzu. 
Ekainaren 13rako antolatu dugun Think in progress!! WORKSHOP-CAFÉa, 
GAZE Proiektuaren ikasturte amaierako Hitzaldi-Tailerraren barruan gauzatuko 
dugu. Bertan, ikasleen, irakasleen eta hainbat profesionalen artean, zure ideia 
ezagutzera eman, ekarpenak egin eta sari banaketa ekitaldian parte hartu ahal 
izango duzu.  
 
 
Lehiaketaren oinarriak eta informazio gehiago: 
 
1. OINARRIAK ONARTZEA  
Lehiaketa honetan izena ematen duten pertsonek, oinarri hauek eta hauen inguruan 
antolatzaileek egiten duten interpretazioa onartuko dute eta berauen menpe jarriko dira.  
 
2. PARTE-HARTZAILEAK  
UPV/EHUn, Mondragon Unibertsitatean, TKNIKAn edo TECNUNen Unibertsitate ikasketak 
(diplomatura, lizentziatura, gradua, masterra edo graduondokoa) edo Lanbide Heziketako 
ikasketak egiten ari direnek aurkeztu ahal izango dituzte beren egitasmoak.  
Parte-hartzea banaka edo taldean egin ahal izango da.  
Taldeko parte-hartzearen kasuan, taldeek 4 kidekoak izan beharko dute gehienez.  
 
3. LANEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK 
Aurkezturiko proiektuek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:  

1. Burujabetzaren kontzeptuarekin zerikusia izan behar dute. 
2. Ideiak, berriztatzailea eta originala izan behar du. 
3. Gure ingurunean dauden beharrei erantzutera bideratuta egon behar du.  
4. Formatuari begira, honako baldintzak bete behar ditu: 

- Idatzizko formatua (Arial 11, 2 orrialde Din A4 eta espazio bikoitza). 
- Bideo/audio formatua (2 eta 5 min. artean). 
- Marrazkia/komikia (A4 orrialde 1, teknika askea). 
- Maketa (Din A4 edo Din A3, teknika askea). 

 
4. LAN KOPURUA ETA HIZKUNTZA 
Ideia bakarra aurkeztu ahal izango du parte-hartzaile edo talde bakoitzak.  
Lanak euskaraz, gaztelaniaz edo ingelesez aurkeztu ahal izango dira. 
 
5. PROIEKTUAK AUKERATZEA  
Aurkezturiko lan guztien artean, proiektu finalistak aukeratuko dira GAZEkonekt egitasmoan 
epaimahai gisa inplikatuta dauden eragileen parte-hartzearekin.  
3 ideia finalistek 2014ko ekainaren 13an ospatuko den Hitzaldi-Tailerrean antolatu dugun 
WORKSHOP-CAFÉan parte hartuko dute. Ekitaldi honen amaieran sari banaketa egingo da.   
Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da eta eztabaida amaitu ondoren emango da 
argitara.  
Epaimahaikoen iritziz behar besteko kalitatea duen proiekturik ez bada aurkeztu, gerta liteke 
saria eman gabe geratzea.  
Oinarri hauetan aurrez ikusi gabeko edozer gauza epaimahaiak erabaki ahal izango du.  
 
6. SARIAK 
 
Hiru ideia onenen artean, honako sariak banatuko dira:  
-Tablet 1 taldeko partaide bakoitzarentzat. 
-EAEko edo Nafarroako landa-turismo batean asteburua aktibitateekin bikote edo taldearentzat. 
 



 
-Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) eskaintzen dituen Udako ikastaroetan matrikula pertsona 
edo taldearentzat. 
 
Epaimahaiaren esku geratuko da sarien esleipena. 
 
7. PROIEKTUAK AURKEZTEKO EPEA 
Lehiaketara proiektuak aurkezteko epea 2014ko martxoaren 14an irekiko da eta maitzaren 
30ean amaituko da 14:00etan.  
Jasotako proiektu bakoitzari, erantzun gisa, lana jaso izanaren adierazpena bidaliko zaio, eguna 
eta ordua zehaztuz.  
 
Oharrak: 
Parte-hartzaileak adierazten eta ziurtatzen du bera dela lehiaketara aurkezturiko proiektuari 
buruzko egile eskubide guztien titular bakarra. Halaber, bere gain hartzen du proiektuaren irudi 
eskubideei eta edukiari buruzko erreklamazio ororen erantzukizuna.  
 
Deialdi honetan parte hartzen duten lehiatzaile guztiek GAZEkonekt egitasmoaren antolatzaileei 
lagatzen dizkiete beren argazkien irudi eskubideak, aipatu ekitaldiarekin lotutako edozein 
erreprodukzio eta jakinarazpen publiko egiteko.  
 
Eskatzaileak askatasunez, zehazki, argi eta garbi, berariaz eta informatuta adierazten du bere 
adostasuna ematen duela bere datuak GAZEkonekt Proiektuko kideei lagatzeko, lehen 
deskribatu den bezalaxe. Eskatzaileak emandako datuen egiazkotasunaz erantzungo du, eta 
horiek eguneratuta izatera konprometitzen da. Eskatzaileak beste pertsona batzuei buruzko 
datu pertsonalak sartzen baditu, sartu baino lehen, aurreko paragrafoan ezarritakoaren berri 
eman beharko die haiei. 
 
Edozein zalantza izatekotan, mesedez gaztekinzale2@gmail.com helbidera idatzi edo/eta 
943018421 telefonora deitu. 
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