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1. GAIA
Lehiaketaren edizio honetako gaia «Bizkaiko 
giza paisaia» da, alegia, gizakion eragina na-
barmen islatzen duen paisaia. Aurkezten diren 
argazkietan, paisaiaren eta lurraldearen giza ba-
lioak, gizarte-aniztasuna, izaera berezia eta kultu-
ra-aberastasuna islatu behar dira. Bereziki, lurralde 
bizi bat erakusten duten irudiak baloratuko dira, non 
pertsonak edo beren ekintzak protagonistak diren. 
Hiri-inguruneetan eta landa- zein natura-inguru-
neetan ateratako argazkiak izan daitezke.

3. IZEN EMATEA ETA ARGAZKIAK
Lehiakide bakoitzak irudi bakarra aurkeztu ahal 
izango du, originala eta argitaratu gabea, kolore-
takoa eta formatu horizontal edo laukidunekoa. 
Argazkiak JPG euskarri digitalean aurkeztuko 
dira, gehienez 10 Mb-ko artxibo batean, eta 40x30 
zentimetroko gutxieneko tamaina eta  200 dpi-ko 
bereizmena izango dute.
Irudia lurraldebizia@bizkaia.eus posta elektro-
nikora bidaliko da, izenburu, kokaleku eta azalpen 
paragrafo motz batekin batera. Eskola-umeen ka-
tegorian tutore legalen baimena eta ikastetxearen 
kontaktua bidali beharko da (irakurri oinarriak). 

4. EPEA 
Azaroaren 1etik 15era argazkiak bidaltzeko epea 
irekita egongo da.  Ebazpena eta sari banaketa 
abenduaren hasierarako aurreikusita dago. 

5. EPAIMAHAIA ETA EBAZPENA
Bizkaiko Foru Aldundiko hiru kidek eta argazkigin-
tzaren esparruko hiru pertsonak osatuko dute 
epaimahaia.

6. OINARRIAK
Oinarriak www.bizkaia.eus/revisionPTPBM web-
gunean kontsultatu daitezke bere osotasunean.
Lehiaketan parte hartzeak oinarri guzti-guztiak 
bere osotasunean onartzea suposatzen du. 

2017ko 2.saria  “en cualquier estación”

Gonzalo Bartolomé Tierra

Garraioak, Mugikortasuna eta 
Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Saila

Lurralde Antolamendurako Atala

2. PARTE-HARTZAILEAK ETA SARIAK

>> Helduen kategoria
18 urtetik gorako edonor aurkez daiteke, Bizkaian 
bizi zein ez.
1. saria: 1.200 €
2. saria: 800 €
3. saria: 500 €
Bi akzesit: 150 €

>> Eskola-umeen kategoria
14 eta 17 urte bitarteko ikasleak aurkez daitezke, 
baldin eta bigarren mailako ikasketak egiten ari ba-
dira Bizkaiko ikastetxe batean.
1., 2. eta 3. sariak: 200 euroko bale bat irabazi duen 
ikaslearentzat, eskolako materiala edo material 
kulturala eros dezan; eta 600 euro ikastetxearen-
tzat, materialerako, bidaietarako edota eskolako 
txangoak egiteko.

*paisaia: “lurraldearen edozein zati, biztanleen 
pertzepzioaren araberakoa, zeinaren izaera natur 
edota giza faktoreen ekintzaren eta elkarreragina-
ren emaitza baita”

Paisaiaren Europako Hitzarmena

III. argazki lehiaketa

LURRALDE 
BIZIA 
2019

Helduen kategoria

Eskola-umeen kategoria

2018ko  lehen saria “ez duzu zorterik behar, mugitu beharra duzu”

Luis María Hidalgo Fernández


