
Ahotsak

Sarrera
Pirinio Atlantikoen eta Gipuzkoaren arteko gidoi lehiaketa bat da Ahotsak. 
Bidasoaren mugatik barrena dagoen migrazio arazoa ikus-entzunezkoetan islatzea 
du helburu. Urtero mugan harrapatuta dauden migratzaileak hiltzen dira, eta hori 
kontatu egin behar da. Horretarako, sortzen ari diren idazle gazteen arteko 
lankidetza lortu nahi da, bizi partekatuak egoera horretan dauden migratzaileekin 
elkarrizketatuz, mugaren bi aldeetan.

Gidoi irabazleak 300 €-ko saria jasoko du. Ostean, B-egia zinema elkarteak film 
laburraren ekoizpena egingo du eta gazteei aukera emango zaie lan honen 
sorkuntzan merezimendu gisa parte hartzeko.

Parte hartzea
1. Egoitza Gipuzkoan, Nafarroan eta Pirinio Atlantikoetan duten pertsona guztiek

parte hartu ahal izango dute lehiaketan. Gazteentzat lehentasuna (< 30 urte)
2. Hautagaitzak banaka aurkeztu beharko dira web inprimakiaren bidez: 

https://bit.ly/3LpI26m Inskripzioak honako datu hauek izan behar ditu: izen-
abizenak, adina edo jaioteguna, bizilekua, harremanetarako datuak (telefonoa
eta helbide elektronikoa) eta motibazio-paragrafo txiki bat.

3. Lehiaketan izena emateko epea 2022/09/19an hasi eta 2022/10/16an 
amaituko da.

4. Lehiaketan parte hartzeak oinarriak erabat onartzen direla esan nahi du, baita
antolakundearen erabakiak eta epaimahaiek hartzen dituztenak ere. Oinarri 
horien azken interpretazioa antolakundeari dagokio.

5. Ez dira kontuan hartuko osatu gabe dauden eskabideak, epez kanpo iristen 
direnak edo ezarritako baldintzak betetzen ez dituztenak.

Lehiaketaren garapena
6. Antolatzaileek migratzaileekin 2022ko urria eta abendua bitartean egingo 

dituzten elkarrizketetan (gutxienez, elkarrizketa batean) parte hartzeko 
konpromisoa hartzen dute hautagaiek. Gutxienez 12 elkarrizketa antolatzea 
aurreikusten da, adierazitako epean adosteko, hiru lurraldeetan banatuta 
(Gipuzkoa, Nafarroa eta Pirinio Atlantikoak). Elkarrizketen daten berri emango
da elkarrizketatutako pertsonekin itxi bezain laster.

7. Hautagaiek konpromisoa hartzen dute 2022/12/31 baino lehen 300 eta 600
hitz arteko migrazio-historia bati buruzko sinopsi moduko idazki bat 
aurkezteko, hautagaiek egindako elkarrizketa batean edo batzuetan 
oinarrituta.

8. 2023/01/11 baino lehen, erakundeko kideek osatutako batzorde batek hiru 
istorio aukeratuko ditu aurkeztutako guztien artean. Batzordearen eztabaidak 
eta bozketak isilpekoak izango dira, eta emaitzak, apelaezinak, hautagaiei 
jakinaraziko zaizkie.

Sariak
9. Tutoretzak - Aukeratutako hiru hautagai finalistek 6 orduko tutoretza 

profesionala izango dute gidoi zinematografiko bat idazteko, 2023ko urtarrila 
eta otsaila bitartean, beren hiru istorioak film laburrerako hiru gidoi 

https://bit.ly/3LpI26m


bihurtzeko. Finalista bakoitzari esleitutako tutoreak ezarriko du tutoretzak 
garatzeko modua.

10. Gidoi onenaren saria – Tutoretza-fasea amaitutakoan, B-egia zinema 
elkartetik kanpoko epaimahai batek garatutako hiru gidoien artean hoberena 
aukeratuko du. Gidoi onenaren saria 300 €-koa da eskudirutan. Gidoian 
oinarritutako film laburra ekoiztuko da, errealizazio profesionalaz, 2 eta 5 
egun arteko filmaketa izanik. 2023ko apirila eta maiatza bitartean izango da. 
Gidoilari irabazleak merezimenduzko postu batean parte hartzeko aukera 
izango du. B-egia zinema elkartea arduratuko da obraren ekoizpen osoaz, bai 
eta zabalkundeaz ere. 

11. Filmaketa profesional batean parte hartzea - Gainerako bi 
finalistek filmaketa berean parte hartzeko aukera izango dute, 
merezimenduzko postu batean.

Irudien komunikazioa eta kudeaketa
12. Parte-hartzaile bakoitzak baimena ematen du bere irudia eta datu pertsonalak

erabiltzeko edo zabaltzeko lehiaketa honen garapenaren eta sustapenaren 
esparruan.

Xedapen gehigarriak
13. Lehiaketa antolatzearen ardura izango da lehiaketa kudeatzea eta 

hari buruzko erabakiak hartzea. Era berean, epeak aldatzeko edo 
lehiaketaren amaiera egokia ekarriko duten aldaketak egiteko eskubidea 
gordetzen du, bidezko kausa edo ezinbesteko arrazoiak daudenean.

14. Lehiaketan parte hartzeak dokumentazio guztia epaimahaikideei eta 
lehiaketa gauzatzearekin zerikusia duten laguntzaile administratibo edo 
tekniko egokiei helarazteko  baimena ematen dela esan nahi du.

15. Lehiaketa honi aplikatu beharreko legea Espainiakoa izango da. 
Donostiako udalerriko jurisdikzioari dagozkion auzitegiek sor daitezkeen 
auziez arduratzeko eskumena izango dute.

16. Lehiaketari edo oinarriak gauzatzearekin edo interpretatzearekin 
zerikusia duen edozein gairi buruzko informazio gehigarria eskatzeko, 
ahotsak22@gmail.com   helbide elektronikoaren bidez jo daiteke.

Datuen babesa
17. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 

2016/679 (EB) Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari eta datu 
horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkoa, 
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta 
eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa, eta indarrean dagoen gainerako 
araudia betez, jakinarazten du konkurtsoan jasotako datu pertsonalak 
erabiliko direla, hain zuzen ere, inskripzioan jasotako informazioa kudeatzeko.
Datuak harreman horrek irauten duen bitartean gordeko dira, baita ondoren 
ere, horren ondoriozko balizko erantzukizunak agindu arte 

18. Halaber, lehiaketarako prestatutako webgunearen bidez jasotako 
datuak webgune horretan zehaztutako legezko abisuaren eta pribatutasun-
politikaren mende geratuko dira.

19. Lehiakideek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko edo 
aurkaratzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzte, b-egia zinema helbidera 
idatziz ahotsak22@gmail.com   helbidera. 
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