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· Literatura-sorkuntzara hurbillketa sustatu eta motibatzea
· Haurtzaroa eta gazteria, oro har, gizarte bidezkoago, garatuago eta egituratuago

baten eraikuntzan duten eginkizunari buruz ahalduntzea.
· Hainbat intentsitate-motatako egungo portaera arrazistak desaktibatzea, horietako

batzuk gure gizartean "mikrorazismo" formatuan finkatuta baitaude.
· Jarrera eta ekintza arrazistak prebenitzea, bai haurren eta gazteen inguruneetan, bai

mundu digitalean.
· Kulturen arteko bizikidetzaren alde egitea – Komunitate horiek berez askotarikoak

dira kulturalki –, migrazio-prozesuen, asilo-prozesuen edo babeslekuen ondorioz
beste kultura eta etnia ingurunetatik datozen pertsonak hartuz eta sartuz.

2. Lehiaketaren oinarriak

a. Parte-hartzaileak
· Lehiaketa bakoitzean, ikasle gazteek parte hartu ahal izango dute Bilboko

ikastetxeetan eta Bizkaiko lurralde osoan.
· 8 eta 23 urte bitarteko gazteek parte hartu ahal izango dute, 5 kategoria hauen

barruan:

· Lehen Hezkuntzako 2. zikloa (8-10 urte)
· Lehen Hezkuntzako 3. zikloa (10-12 urte)
· DBH (12-16 urte)
· Batxilergoa (16-18 urte)
· Goi-mailako ikasketak. 18 urtetik gora
· Prestakuntza-zikloak
· Athletic Clubaren Fundazioaren bidez hitzartutako futbol-klubetako jokalariak,

ikastetxeetan zehaztutako adin-tarteetan integratuta.

· Banaka parte hartuko da.
· Pertsonako ipuin bakar batekin parte hartzeko aukera egongo da.

b. Ipuinen aurkezpena
Hiru hizkuntza-modalitate ezartzen dira: euskara, gaztelania eta parte hartzen duen
haur edo gaztearen ama-hizkuntza* den beste edozein, baina kontakizun bakoitza
modalitate bakarrera aurkeztu ahal izango da. Hizkuntza ez da elementu erabakigarria
izango sarituak hautatzeko prozesuan.
Kontakizunak jatorrizkoak eta argitaragabeak izango dira, eta proposatutako gaira
egokitu beharko dira: arrazakeria. Jatorrizkotzat hartuko dira aldez aurretik adierazpen
edo komunikazio bidez zabaldu edo argitaratu ez direnak.
Kontakizunak formatu digitalean aurkeztuko dira, parte hartzeko formularioaren bidez,
horretarako ezarritako kanalean: www.cuentosparapensar.org
Kontaketaren gehieneko luzera 500 hitzekoa izango da, gutxieneko hedadurarik gabe.

Kontakizunekin batera, egilearen eskubideak dituen ilustrazio bat aurkeztu ahal izango 
da, baina hori ez da faktore erabakigarria izango sarituak hautatzeko.
Kontakizun bakoitzak egilearen izen osoa, adina eta lan horrekin lagundu nahi duen 
gizarte-proiektua jaso beharko ditu.

c. Sariak

· 30 sari ezarri dira guztira:
· Kategoria bakoitzean saritutako 3 ipuinek 100 euroko saria eta  
  saridunaren diploma jasoko dute. Sariaren zenbatekoa irabazleak   
  hautatutako proiektu sozialera bideratuko da.
· Aipamen berezia duten 3 ipuin sarituek errekonozimendu-diploma  
  jasoko dute.
· Kontakizunaren argitalpena Pentsarazteko ipuinak: arrazakeria,  
  Saritutako 30 ipuinekin. 

· Sari kolektiboak
· 500 euroko saria eta aipamen berezia parte-hartze handiena izan duen ikastetxeari
· 500 euroko saria eta aipamen berezia gehien parte hartzen duen futbol-klubari
· Fundazioak beretzat gordetzen du kontakizunen kalitatearen arabera sarituen 
   kopurua handitzeko eskubidea.
· Guztira 2.500 euro banatuko dira, banaka zein taldeka.
· Sariak txeke izendunen bidez emango dira. Saridun bakoitzak txeke bat jasoko du  
  aukeratzen duen proiektu sozialaren izenean, sariaren zenbateko osoaren balioan.
· Saria emateko, beharrezkoa da irabazleen eta hautatutako gizarte-erakundeen   
  bertarazpena.
· Saridun guztiek bilduma-liburuaren ale bat jasoko dute, kategoria bakoitzean   
  epaimahaiak hautatutako kontakizun guztiak jasoko dituena.
· Atxikitako ikastetxe guztiek eta lehiaketako saridunek Fair Saturdayren partetik  
  parte-hartze diploma ofiziala jasoko dute. 

d. Epaimahaia
· Lehiaketako epaimahaia Fair Saturday Fundazioko taldeko kideek, erakunde  
  laguntzaileen ordezkariek eta beste literatur lehiaketetan esperientzia duten pertsona   
  garrantzitsuek osatuko dute.
· Epaimahaiak edozein kategoriatako saria esleitu gabe utzi ahal izango du.
  Epaimahaiaren erabakia behin betikoa eta apelaezina izango da.

e. Funtsezko datak
· Deialdi itxiera. 2020ko maiatzaren 29a.
· Sari banaketa: Fair Saturday Fundazioak jakinaraziko du sari banaketaren data.
· Sarituak pertsonalki joan beharko dira, edo ordezkari baten bidez, baldin eta   
  ezinezkoa bazaie sariak banatzeko ekitaldira joatea adierazitako leku, egun eta     
  orduan.
· Saritutako kontakizunak eta egileen izenak deialdia itxi eta hurrengo hilabetean   
  jakinaraziko dira, sari-banaketa egingo den eguna, ordua eta tokiarekin batera.

f. Lege-baldintzak
Lehiaketan parte hartzean oinarriak eta baldintzak onartzen eta ulertzen dira. Horiek 
betetzen ez dituzten kontakizunak ez dira onartuko.
Fair Saturday Fundazioak beretzat gordetzen ditu lehiaketan aurkeztutako kontakizunak 
argitaratzeko eskubideak.
Saritutako kontakizunak Fair Saturday Fundazioak argitaratuko ditu, lehiaketa honen 

oinarrietan zehazten diren baldintzetan. Lehiaketan parte hartzeak horiek onartzea 
dakar.

g. Oinarri onarpena
Pentsarazteko ipuinak lehiaketan parte hartzeak esan nahi du egileek baldintza hauek 
onartzen dituztela:

· Fair Saturday Fundazioari lagatzea saritutako obrak erreproduzitzeko, banatzeko eta   
  saltzeko eskubideak, denbora-mugarik gabe eta edozein merkaturatze-sistema,  
  modalitate eta argitalpen-euskarritan.
· Fair Saturday Fundazioari lagatzea lehiaketan zehar artutako argazki eta bideoen  
  irudi eskudideak, hauek erreproduzitzeko, banatzeko eta saltzeko eskubideak,      
  denbora-mugarik gabe eta edozein merkaturatze-sistema,modalitate eta  
  argitalpen-euskarritan.
· Fair Saturday Fundazioari baimena ematea bere kabuz edo berak aukeratutako  
  argitaletxe publiko edo pribatuarekin egindako hitzarmenaren bidez egokitzat jotzen  
  dituen edizio guztiak egiteko, argitalpen bakoitzean erabakitzen duen ale   
  kopuruarekin.
· Fair Saturday Fundazioari baimena ematea kontakizunak beste hizkuntzetara   
  itzultzeko, jatorrizko hizkuntzan egindako kontakizunen ustiapen- eta   
  erabilera-eskubide berberekin.
· Egileak halakotzat hartuko dira, baldin eta parte hartzen duen edozein ipuin edozein   
  hedabidetan argitaratzen bada.
· Nolanahi ere, Fair Saturday Fundaziotik kanpo saritutako lanak argitaratzearekin   
  batera, lortutako saria aipatu beharko da, ezaugarri nabarmenekin.

Lehiaketaren oinarriak 

Duela bi urtetik hona, Fair Saturday Fundazioak "Pentsatzeko ipuinak" ekimena 
abiarazi du. Haur eta gazteei zuzendutako literatur lehiaketa bat da, zeinek 
literatura-sormenaren bidez, hainbat gizarte-arazori buruzko gogoeta sustatzeko 
helburua daukan.
Aurten arrazakeria izango da aukeratutako gaia. Pertsonen jatorri etnikoagatik 
diskriminazio-portaera posibleak saihestu eta geldiarazten dituzten hausnarketa 
indibidual zein kolektiboak eragiteko.
Funtsezkoa da gazteak arrazakeriaren larritasunaz jabetzea eta ahalduntzea, mundu 
inklusiboago eta bidezkoago baten eragile nagusiak izan daitezen.
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  orduan.
· Saritutako kontakizunak eta egileen izenak deialdia itxi eta hurrengo hilabetean   
  jakinaraziko dira, sari-banaketa egingo den eguna, ordua eta tokiarekin batera.

f. Lege-baldintzak
Lehiaketan parte hartzean oinarriak eta baldintzak onartzen eta ulertzen dira. Horiek 
betetzen ez dituzten kontakizunak ez dira onartuko.
Fair Saturday Fundazioak beretzat gordetzen ditu lehiaketan aurkeztutako kontakizunak 
argitaratzeko eskubideak.
Saritutako kontakizunak Fair Saturday Fundazioak argitaratuko ditu, lehiaketa honen 

oinarrietan zehazten diren baldintzetan. Lehiaketan parte hartzeak horiek onartzea 
dakar.

g. Oinarri onarpena
Pentsarazteko ipuinak lehiaketan parte hartzeak esan nahi du egileek baldintza hauek
onartzen dituztela:

· Fair Saturday Fundazioari lagatzea saritutako obrak erreproduzitzeko, banatzeko eta
saltzeko eskubideak, denbora-mugarik gabe eta edozein merkaturatze-sistema,
modalitate eta argitalpen-euskarritan.

· Fair Saturday Fundazioari lagatzea lehiaketan zehar artutako argazki eta bideoen
irudi eskudideak, hauek erreproduzitzeko, banatzeko eta saltzeko eskubideak,
denbora-mugarik gabe eta edozein merkaturatze-sistema,modalitate eta
argitalpen-euskarritan.

· Fair Saturday Fundazioari baimena ematea bere kabuz edo berak aukeratutako
argitaletxe publiko edo pribatuarekin egindako hitzarmenaren bidez egokitzat jotzen
dituen edizio guztiak egiteko, argitalpen bakoitzean erabakitzen duen ale
kopuruarekin.

· Fair Saturday Fundazioari baimena ematea kontakizunak beste hizkuntzetara
itzultzeko, jatorrizko hizkuntzan egindako kontakizunen ustiapen- eta
erabilera-eskubide berberekin.

· Egileak halakotzat hartuko dira, baldin eta parte hartzen duen edozein ipuin edozein
hedabidetan argitaratzen bada.

· Nolanahi ere, Fair Saturday Fundaziotik kanpo saritutako lanak argitaratzearekin
batera, lortutako saria aipatu beharko da, ezaugarri nabarmenekin.

Antolatzailea:Babesten gaitu:
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