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Zer da ekitaldien
webgunea?

Fair Saturday Jaialdiaren ekitaldien webguneak aukera emango
dizu programa ofizialean erregistratzeko eta Fair Saturday
Jaialdirako antolatu nahi dituzun ekitaldiei buruzko xehetasun
guztiak betetzeko.

Kontu bat sortu eta zure profila eta informazioa nahi beste aldiz
editatu ahal izango duzu; horrela, parte-hartzaile guztien eta edizio
bakoitzeko programaren jarraipena egin ahal izango dugu.

Zure eta Fair Saturday jaialdiko lantaldearen artean erabiltzeko
tresna izateaz gain, programaren parte izango diren ekitaldi guztien
erakusleihoa ere bada, eta Fair Saturday egunean zer gertatuko den
ikusteko aukera izango dute ikusleek.



Lehen urratsak



Lehen urratsak

Informazio hau bete beharko duzu: zure
izena, posta elektronikoa, pasahitz bat,
hizkuntza-aukeraketa, hiria, telefono-zenbakia
eta zure funtzioa ekitaldian. 
Gainera, gurekin partekatu ditzakezu zure
sare sozialak. Baliagarria izango zaigu zutaz
hitz egiteko!

Bilatu festival.fairsaturday.org/eu zure
nabigatzailean.

Egin klik "Parte hartu" botoian, eta
app.fairsaturday.org helbidera bidaliko zaitu.

Sortu kontu bat zure ekitaldiak editatzeko:

1 - Sortu zure kontua



Gune batean sartuko zara, eta "ekitaldia sortu" botoian klik egin ahal
izango duzu. Hara iritsitakoan, informazio hau bete ahal izango duzu:

Ekitaldiaren izena
Kategoria artistikoa
Aurrez aurre edo online egingo den
Ekitaldia umeentzat egokia den ala ez
Ekitaldian sartzeko erraza den ala ez
Sarrera mota eta sarreren salmentarako
esteka (halakorik badago). Sarrerak online
saltzeko plataforma bat dugu, eta erabili
ahal izango duzu.
Hasiera-ordua eta amaiera-ordua
Ekitaldiaren deskribapena (sinopsia,
jardueraren deskribapena, programa,
artisten biografiak, etab.)

Ekitaldiaren hiria eta lekua
Zure ekitaldiarekin babesten duzun
proiektu sozialaren izena
Laguntza-metodoa: sarreren
salmentaren zati bat, jendearen
dohaintzak, elikagaien dohaintzak eta
abar 
Ekitaldiaren profilaren argazkia
Arituko diren artistak
Ekitaldiaren
laguntzaileak/sozioak/babesleak
(halakorik badago)

2 - Zure ekitaldia sortu

Lehen urratsak



Behar adina aldiz sar zaitezke zure profila eta ekitaldiak editatzeko.

Ez ahaztu ekitaldi guztiek igota eta informazio guztiarekin egon behar
dutela aurtengo parte hartzeko deialdia itxi baino lehen. Parte hartu nahi
baduzu, zenbat eta lehenago jarri gurekin harremanetan, orduan eta
laguntza gehiago eman ahal izango dizugu.

Zure ekitaldiaren izena sakatzen baduzu, jendaurrean nola agertuko den
erakutsiko dizu.

Ekitaldia Fair Saturday-ren taldeak sortu, osatu eta berrikusi ondoren, Fair
Saturday-ren webgunean argitaratuko da.

Ondoren, "Gorde" botoia sakatu
besterik ez duzu egin behar.
info+



Ekitaldi motak
eta edukia



Aurrez aurre

Hibridoa*

Online

Zuzenean

Aurrez aurre eta streaming
bidez zuzenean grabatuta

Diferidon edo zuzenan

Aurrez aurre, online edo bi
formatuetan parte hartu
Fair Saturday jaialdian, nahi duzun moduan parte hartu ahal izango duzu,
baldin eta egoerak horretarako aukera ematen badu:

* Nahi baduzu, zure ekitaldi presentziala antola dezakezu, grabatu eta zure edukia igo - Fair Saturday
egunaren ondoren -. Kasu horretan, fitxa berri batean erregistratu beharko duzu, FSnext.org plataformaren
bidez (artistentzako eta kultura-erakundeentzako urte osoko gure plataforma digitala).



Ekitaldi presentzial bat
antolatu

Ekitaldi eskuragarria ala ez
Ekitaldiaren hasiera- eta amaiera-ordua
Zure ekitaldia egingo den espazioa eta lekua

Zure ekitaldia aurrez aurre egiten bada, arreta berezia
jarri beharko duzu honako eremu hauetan:

Aurrez aurreko ekitaldi bat antolatu aurretik, ez ahaztu
zure lurraldean indarrean dauden osasun- eta
prebentzio-neurriak kontsultatzea.



Online ekitaldi diferidoa
antolatu

Kargatu zure multimedia edukia ekitaldiaren fitxan. Ahal
bada, mp4 formatuan, baina webgunean adierazitako beste
formatuetan ere igo ahal izango duzu.

Bideoaren tamainak ez luke arazo bat izan behar, baina
baten bat sortzen bazaizu, jar zaitez gurekin
harremanetan.
Bideoa nahi duzun bezala editatuta egon behar da.
Gogoratu ikusleek ikusiko duten bideoa izango dela.
Bideoen iraupena mugagabea da.

Argitalpenaren data, ordua eta iraupena gehitu.
Trailer labur bat egitea eta igotzea gomendatzen dizugu,
jendeak aldez aurretik jakin dezan zer den zure ekitaldia.

Aurrez grabatutako ekitaldiak badituzu:



Zuzeneko online
ekitaldi bat antolatu

Aukeratu zuzeneko streaming-euskarri edo -
plataforma bat (sare sozialak edo zuk
aukeratutako beste edozein)
Sartu esteka zure gertaeraren fitxako edukien
atalean. Esteka hau sortu eta Fair Saturday eguna
baino lehen sartu behar duzu.

Oraingoz, ekitaldien webguneak ez du uzten ekitaldiak
plataformatik zuzenean ematen, baina honako hauek
egin ahal izango dituzu:

Antolatu ekitaldi
hibrido bat (streaming
bidez zuzenean)
Kasu honetan, ekitaldi presentzialaren ohiko
eremuez gain, eremu bat gehituko zaizu
ekitaldiaren fitxan zure ekitaldia emateko esteka
gehitzeko (zeuk aukeratutako streaming
plataformara) .



Ekitaldi motak eta
gizarte-eragina



Aurrez
aurreko
ekitaldiak

Sarrerak gure tiketeraren bidez saltzea erabakitzen baduzu, gertaeren
webguneak aukera emango dizu zure bankuko datuak eta proiektu
sozialekoak gehitzeko, dirua zuzenean bertara joan dadin, ezarritako
ehunekoan.
Sarrerak beste plataforma batzuen bidez saltzea erabakitzen baduzu, zu
izango zara prozesu honen arduraduna.

Zure ekitaldiaren bidez inpaktu soziala sortzeko modu asko daude, eta ez
soilik dirutan. Informazio eta iradokizun gehiago aurkituko dituzu zure
proiektu sozialari laguntzeko moduei buruz, bai ekitaldiaren fitxan, bai "zure
ekitaldiaren bidez inpaktu soziala sortzeko" gidan. 

Sarreren salmentaren ehuneko bat ematea erabaki baduzu, proiektu
sozialera bideratuko den sarreren salmentatik bildutako diruaren ehunekoa
aukeratu ahal izango duzu (are gehiago, bilketa guztia proiektu sozialera
ematea erabaki dezakezu).



Online
ekitaldiak

Ikusgaitasuna: Laguntzen diozun proiektu sozialaren kideren baten
presentzia ekitaldiaren hasieran, aurretik grabatutako edo zuzenean
emandako mezu baten bidez.
Sarreren salmentaren ehuneko bat ematea. Ekitaldi presentzialetan
bezala:

Sarrerak gure tiketeraren bidez saltzea erabakitzen baduzu*, zure
bankuko datuak eta proiektu sozialekoak gehitzeko aukera emango
dizu, dirua zuzenean haietara joan dadin, ezarritako ehunekoan.
Sarrerak beste plataforma baten bidez saltzea erabakitzen baduzu,  
 prozesu honen arduraduna izango zara.

Online ekitaldietan, inpaktu soziala sortzeko moduak:

* aukera bakarra aurrez grabatutako ekitaldi baten bidez parte hartzean.



Ekitaldi motak eta
sarreren salmenta



propuesta de cambio de fondo

Gure ticketera
Fair Saturday Fundaziotik sarrerak saltzeko plataforma berri bat
garatu dugu, FSTickets, zure ekitaldiari prezioa jarri ahal izateko, bai
presentzialki edo online. Plataforma hau eskuragarri dago zure
ekitaldiaren fitxan webgunean.

Irabazi asmorik gabeko ticketera da, sektore artistiko eta
kulturalerako onurak handitu nahi dituena. Ordaintzen diren
komisio bakarrak ordainketa pasabidean ezarritakoak dira. Fair
Saturday ez ditu komisiorik kobratzen. Plataformak zure banku-
datuak gehitzeko eta zorroa kudeatzeko aukera emango dizu.

Fair Saturday tiketera erabiliz gero, ekitaldira sartzeko gutxieneko
prezioa zehaztu beharko duzu (0€ izan daiteke). Jendeak prezio
altuagoarekin baloratzeko aukera izango du.



Sarrerak ez kobratzea erabakitzen baduzu, gure sarreren 
 plataforma ekitaldiaren aforoa kalkulatzeko oso erabilgarria
izan daiteke.

Ekitaldi presentzialetako
sarrerak

Sarrerak saltzeko, gure plataforma edo beste bat aukera
dezakezu. Beste plataforma bat erabiltzean, dagokion esteka
gehitu beharko duzu fitxaren Sarrerak atalean.

Sarrerak saltzeko beste plataforma bat erabiltzen baduzu, Fair
Saturday ekitaldien webgunean esteka gehitu beharko duzu,
jendeak sarrerak erosi ahal izateko.



Online ekitaldietarako sarrerak

Aurrez grabatutako streamingekin parte hartzea erabakitzen
baduzu, sarrerak saltzeko aukera bakarra gure sarrerak
saltzeko plataformaren bidez da, Fair Saturdayren webgunean
bertan baitago.

Aurrez grabatutako streaming

Zuzenean emandako streaming

Zuzenean emandako ekitaldi batean parte hartzea aukeratzen
baduzu, gure sarrerak saltzeko plataforma edo zuk nahiago
duzuna erabil dezakezu*. Dakizunez, ezin izango dugu zuzeneko
streaminga prozesatu, baina zure fitxan jarri duzun estekarako
sarbidea kudea dezakegu.

*Kanpoko sarrera-enpresa batekin dena kudeatzea erabakitzen baduzu, esteka
bera jarri beharko duzu bai edukiaren atalean bai sarreren atalean, eta jendeak
esteka horretara sartzeaz arduratuko zara.



Laburbilduz: ekitaldi presentziala



Laburbilduz: online ekitaldi
diferidoa



Laburbilduz: zuzeneko
online ekitaldia



Laburbilduz: ekitaldi
hibridoa



Ohiko galderak

Informazio gehiago nahi izanez gero edo zalantzarik
badituzu, jar zaitez harremanetan helbide
elektroniko honen bidez: fsfestival@fairsaturday.org
edo telefono zenbaki hauen bitartez,
(+34) 676 77 75 91 edo 686 82 92 05.

Gure webguneko FAQ atalean ere begiratu
dezakezu.


