
  

YOUTUBER-ak bilatzen 
dira

INFLUENCERS LEHIAKETA EUSKADIN

KONTESTUA 

iCmedia Euskadi – Ateleus irabazteko asmorik gabeko Elkartea da zeinen misioa 
informazio, aisiri eta komunikaziorako baliabide digitalen kontsumo arduratsu eta 
osasungarrian bultzatzen zentratzen den. Bestalde, beharrezko osagarri bezala, 
baliabideak bultzatu eta laguntzen ditugu zergatik, beraien edukien kalitateagatik, 
benetan erabigarriak izan daitezen bai familia eta gizarte osoarentzako. 

DEIALDIAREN ARRAZOIA 

Influencers-en Lehiaketaren lehen edizioa aurkezten dugu ondorengo izaenburuarekin: 

“YOUTUBERS-AK BILATZEN DIRA” 

Gizartea kontzientea da bai mundu digitalak nahiz sare sozialek duten garrantzia 
gazterian.   

Ikuspegi horren gain deialdi hau egiten dugu, kontzientziatzeko eta sentikor egiteko 
Euskadiko gazteei beraien esku dituzten komunikabideen erabilera garrantzitsu eta 
positiboa egin dezaten. 

Bakarrizketa modalitatean bideo bat lantzea proposatzen da, parte-hartzaileak 
“influencer” bezalako trebetasuna erakutsi dezan, mezu sinesgarri bat trasmititzen 



saiatuz, baliabide digitalei buruz hitzegiten dugunean egiten ditugun galderei buruz 
erantzun dezan: erlazio sozialak indartzen edo ahultzen dituzte? 

Zehazki, hauxe da lehiaketarako aukeratutako gaia: 

Gailu elektronikoek eta teknologia berriek adiskidetasun-begiztak 
indartzen dituzte? 

DEIALDIAREN OINARRI OROKORRAK 
• Lehiaketa Euskal Herriko heziketa erakundeetako 3.en eta 4.en mailako DBH-ko 

ikasleentzat zuzenduta dago. 

• Deitutakoen adingabetasuna dela eta, Hezkuntza Zentroek bere guraso-ahala edo bere 
babesa duten pertsonen sinatutako baimen egokia eduki beharko dute. 

• Lanak koordinatuak izango dira, heziketa centro bakoitzean, zentroak izendatzen duen 
pertsona edo taldearekin, egokiago iruditzen zaion modalitatearekin. 

• Lanak titulu indibidualera aurkeztukko dira, nahiz eta dagokion heziketa zentroak 
ikukatu duen, eta nahiz eta bideoaren errealizazioan hainbat pertsonek parte hartu. 

• Gaia era positiboan egingo da, barne-hartzaile eta limurtzailean. Beti komunitatea 
gailu digitalen erabilera egokiaren garrantziaren gainean sentikor bihurtzen saiatuz. 

BIDEOEN BALDINTZAK 
• Aurkeztutako bideoak bakarrizketa baten dinamika eta formatua jarraitu beharko dute, 

“influencers” moduan ezagutuak direnen uzaugarri nagusi bezala.   

• Proposatutako gai desberdinak tratatzen badituzte, iragarkizko edukiak badituzte 
edota egile eskubide edo irudiak errespetatzen ez baldin badituzte ez dira onartuak 
izango.  

• Bideoak 4:00 minutuko gehienezko iraupena izanen du.  

• Bideoa Youtubek jasan dezakeen formatuan egingo 
da: .avi, .mkv, .mov, .wmv, .mp4, .divx, .flv, .ogg, edo .ogv. Fitxategiak ez ditu 20GB-
ak gaindituko. 

• Kalitate haundiko definizioa gomendatzen da (720p-tik  1080p-rako HD-a).  

• Bidalitako bideoan datu pertsonalak edo kontaktuzkoak ezingo dira agertu. (Datu 
pertsonala pertsona baten identifikazioa posible egiten duen edozein informazioa da). 

• Bideoak ez du erakutsiko era argi eta nabarmenean produkturik, markarik edo beste 
edozein publizitate bezala kontuan hartu daitekeen beste hirugarren baten edukirik.  

• Lanek ikus-entzunezko beharrezko efektuak gehitu ahal izango dituzte egilearen 
eskubideak izanez gero jendearen arreta hobeto lortzeko.  

• Mezua lehiaketan baimendutako edozeingo bi hizkuntzetan bere osotasunean 
erakutsiko da: gaztelera edo euskara.  

• Ez dago baimenduta lehiaketan video arrazista, bortitz, iraingarri apalgarri edo 
diskriminatzaileak aurkeztea.  



• Bideoan hirugarren pertsona batzuk agertzekotan, beharrezko idatzitako baimena 
aurkeztu beharko da bere irudia espreski igo eta komunikatzeko, bere kasuan, 
adingabeen arduradunen baimenak igorriz. 

• Antolatzaileek erabakiko dute proposamenek, baldintzekin, gaiarekin eta 
proposatutako espirituarekin betetzen duten eta hórrela izango ez balitz, lehiaketarako 
ezingo ditu onartu erantzute eskubidea izan gabe. 

PROZEDURA 
• Lehiaketa hiru saiotan garatuko da: 

 - Lehenengoan, heziketa erakundeak gehienez hiru bideo aukeratuko duitu.   

 - Aurreneko fasean hezkuntza zentroek aukeratu eta bidalitako bideoen artetik, 
lehiaketako epaimahaiak nahi duten hezkuntza zentroen laguntzarekin, hamar bideo 
onenak aukeratuko dituzte. - Azkenik, lehiaketako epaimahaiak hiru bideo 
irabazleak aukeratuko ditu. Bere epaitza apelaezina izango da. 

 - Lehiaketako epaimahai bost pertsonek osatuta egongo da, osatuko dutenen bat 
iCmedia Euskadi – Ateleus-eko pertsona bat izanik, eta gainontzeko pertsonak ikus-
entzunezko gaietan espezialitatedunak, komunikazio eta irakaskuntza mundukoak. 
Epamahaiaren konposaketa (https://buscamosyoutubers.wordpress.com/) web 
orriaren bitartez ezagutzera emango da 2019ko martxoarenn 11a baino lehen.  

• Epeak:  

- Parte hartzeko interesaturik dauden ikasleen zentroek 2019-ko urtarrilaren 31-an 
baino lehenago web orriaren bitartez izen ematea egin beharko dute (https://
buscamosyoutubers.wordpress.com/)  

- Heziketa zentroek aukeratu dituzten lanak 2019ko otsailaren 28a eta martxoaren 
15aren bitartean aurkeztu beharko dituzte, epea martxoaren 15ean gaueko 
24.00 orduan itxiz. 

• Aurkezpena: Lanak heziketa zentroarengatik bidaliak izango dira, zeinek hurrengo 
helbidera berria emanen du: youtubers@icmediaeuskadi.com , gaian esanez: 
YOUTUBERS-AK BILATZEN DIRA eta hodeian jarritako bideorako lotura (google drive, 
dropbox, icloud, onedrive…) 

 - Baita ere emailean parte hartzen duen pertsonaren hurrengo datuak jarriko dira: 
Izena eta Abizenak – NANI – Urteak eta Kurtsoa – Heziketa Zentroa.  

- Gainera, zentroko pertsonaren kontaktu datuak jarriko dira. 

• 2019ko apirilaren 11-an argitaratuko da, azkeneko etapara pasatuko diren hamar 
bideoen zerrenda, lehiaketako web orrian (http://www.ateleus.com/concurso/). 

• Maiatzean, azkeneko festa ospatuko da, bertan aukeratutako hamar lanak ikusiz eta 
lehiaketako hiru bideoen irabazleak esango dira. 

• Lotura bidaltzen den unetik, bideoa iCmedia Euskadi Ateleus-en jabetzaren menpe 
egongo da eta youtube-ko “YOUTUBER-AK BILATZEN DIRA” lehiaketaren kanalean 
esekiko dira, edozeinendako sarbide publikoa edukiz. 
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SARIAK 
• Lehen saria:  300 euroko ordain txartela produktu digitalen dendetan erosteko. 

• Bigarren saria: 200 euroko ordain txartela produktu digitalen dendetan erosteko. 

• Hirugarren saria: 150 euroko ordain txartela produktu digitalen dendetan erosteko. 

• YOUTUBERS-AK BILATZEN DIRA kanalean bozkatutako Publikoaren saria: 100 euroko 
ordain txartela produktu digitalen dendetan erosteko. 

Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren araudiaren arabera, sari hauek ez daude 
lotuta kontura sari atxikepenera muga salbuetsia ez gainditzeagatik. 

KONTAKTUA 

Informazio gehiago: 

https://buscamosyoutubers.wordpress.com/ 

Edozein zalantza edo argibiderako zuzendu: 

Paula Ortiz Murillo (youtubers@icmediaeuskadi.com) 
Lehiaketa Zuzendaria “YOUTUBERS-AK BILATZEN DIRA”.  
iCmedia Euskadi - Ateleus 
Bilbon, 2018ko maiatzaren 7a  
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