
1. DEIALDIAREN XEDEA
Dobera Euskara Elkarteak haur, gazte nahiz helduen artean euskal kultura sorkuntza eta irakurzale-
tasuna sustatzeko asmoz, Kromiki Lehiaketa antolatzeko helburua du.

2.- PARTE-HARTZAILEAK
Egile bakoitzak jatorrizko ale bakarra aurkeztu ahal izango du lehiaketan. 

Hiru kategoria hauek izango ditu lehiaketak:
Haurren kromiki saria: 6-11 urte bitartekoak
Gazteen kromiki saria: 12-17 urte bitartekoak
Helduen kromiki saria:18 urtetik gorakoak

3.- GAIA ETA FORMATUA
Kromikiak Hernanirekin zerikusia izan behar du eta ez du beste inon aurkeztua izan behar. Euskaraz 
idatzia izan beharko du eta 26 x 7,3 cm-ko tamainakoa (Kronikan ateratzen diren kromikien tamaina 
berekoa). Lanak zuri-beltzean edo koloretan aurkeztuko dira eta ez dute agerian izango egilearen 
izenik edo sinadurarik. Kromikiak egileak aukeratutako estiloan egin ahal izango dira.

4.- AURKEZPENA
Jatorrizko lanak 2020ko urriaren 16ra arte aurkeztu ahal izango dira. Lanak euskarri fisikoan nahiz 
digitalki aurkez daitezke, eta bai batean nahiz bestean plika-sistema erabiliko da, lehiaketaren gar-
dentasuna bermatzeko.

Kromikia euskarri fisikoan aurkezteko, Doberaren bulegora eraman beharko da (Larramendi 11, Her-
nani, Gipuzkoa). Kromikia gutun-azal handi baten barruan sartuta aurkeztuko da. Gutun-azal horre-
tan egileak izengoiti bat idatziko du. Gutun-azalaren barruan, kromikiaz gain, plika sartuko du beste 
gutun-azal txikiago batean. Plikan izen-abizenak, adina, zer kategoritara aurkezten den eta harrema-
netarako datuak idatziko ditu egileak, eta gutun-azal txikiaren kanpoaldean, berriz, bere izengoitia 
idatziko du. Lana Doberan bertan aurkeztu behar bada, komenigarria izango da aurretik elkartearekin 
harremanetan jartzea, hitzordua zehazteko.

Digitalki aurkezteko, kromikia PDF formatuan bidaliko da dobera@dobera.eus helbide elektronikora. 
Aurreko sistema bera bermatzeko, bi dokumentu bidali beharko ditu egile bakoitzak: bata kromikia 
bera (dokumentu honen izena egilearen izengoitia izango da) eta plika, hau da, datu pertsonalak ja-
sotzen dituen beste pdf bat (dokumentu honen izena [Izengoitia]ren Plika izango da).

5. LANAK BAZTERTZEA
Euskaraz ez dauden lanek ez dute lehiaketan parte hartuko. Umore edo kutsu matxista, arrazista eta 
homofoboa duten lanak ez dira onartuko.

lehiaketa



6. SARIAK
Haurren kategorian
Komiki sorta bat
Ana Almandozen ilustrazio originala.

Gazteen kategorian
Komiki sorta bat 
Alai Zubimendiren ilustrazio originala.

Helduen kategorian
Komiki sorta bat
Ainara Azpiazuren ilustrazio originala

Halaber, irabazleen kromikiak Kronikan ere argitaratuko dira. Horrez gainera, aurkeztutako kromiki 
guztiekin liburuxka bat egingo da PDF formatuan eta parte-hartzaile guztiei helaraziko zaie. Halaber, 
Doberaren webgunean deskargatzeko moduan ere jarriko da.

7. EPAIMAHAIA
Kronikako kromikilariek osatuko dute lehiaketaren epaimahaia. Zehazki hauexek izango dira:

• Ana Almandoz Forcén.
• Ainara Azpiazu Aduriz. 
• Alai Zubimendi Idarreta. 

8. EPAIMAHAIAREN EPAIA ETA SARI-BANAKETA
Lanak aurkezteko epea amaitu ondoren, epaimahaia bildu egingo da eta aurkeztutako lanak ebalua-
tuko ditu.

Epaimahaiaren epaia 2020ko azaroaren 2a baino lehen jakinaraziko zaie saridunei, eta Doberak bere 
sare sozialen eta webgunearen bidez zabalduko ditu irabazleen izenak. Kronikan ere argitaratuko dira 
irabazleen izenak. 

Covid 19ak eragindako alarma-egoera dela eta, ez da aurreikusten sari-banaketa egiterik. Irabazleek 
Doberara gerturatu beharko dute saria jasotzera azaroaren 3tik aurrera, baldin eta eragozpen fisiko-
rik edo saihetsezinik ez badute; kasu horretan, horretarako behar bezala gaitutako pertsona batean 
eskuordetuko da eskumen hori.

Lehiaketa honetan parte hartuz gero, ulertuko da oinarri hauek ezagutzen eta erabat onartzen direla 
eta, era berean, egileak hitzematen duela ez duela bere lana lehiaketatik erretiratuko, ez eta beste 
sari batzuetara aurkeztuko ere epaimahaiaren epaia jendaurrean jarri aurretik.
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