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PARTE HARTZAILEAK
Bilbon erroldatutako edo Bilboko ikastetxeetako 
Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleak.

KATEGORIAK eta MAILAK
«A» – Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailako ikasleak.
«B» – Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleak.
«C» – Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2.

mailako ikasleak.
«D» – Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4.

mailako ikasleak.

IDAZLANEN EZAUGARRIAK
– Euskaraz idatziak eta marrazkiz osatuak.
– Guztiz originalak eta argitaratu gabeak.
– Egile bakarrekoak.
– Beste lehiaketa batera aurkeztu gabeak.
– Ordenagailuz edo idazkera argian idatziak.
– Gai aldetik libreak.
– Luzeran 2-4 orri bitartekoak.

IDAZLANAK NON AURKEZTU
Bilboko Udala - Euskara eta Hezkuntza Saila
Tel.: 94 420 4416/5161
Rafael Mikoleta Ipuin Lehiaketa
Venezuela plaza 2, 7
48001 – BILBAO

AURKEZTEKO EPEA
2022ko urtarrilaren 28ko ordu biak arte.

BALDINTZAK

AURKEZTEKO MODUA
Idazlanean izenburua, kategoria (A, B, C, D) eta maila
adierazi. (Ez jarri izen-abizenik).

Jatorrizko idazlana koloreetan eta kopia bat aurkeztu.

Inprimakia bete eta idazlaneko izenburuarekin eta kate-
goriarekin bat datorrela ziurtatu.

Oharra: Parte hartzeko nahitaezkoa da inprimakiko datu guztiak betetzea.
Bilboko Udalak konpromisoa hartzen du datuak behar den moduan babesteko.

SARIAK
Kategoria bakoitzeko 3 sari:
       1. saria, 180 €, oparitan.
       2. saria, 140 €, oparitan.
       3. saria, 100 €, oparitan.

BILBAO BALIOEN HIRIA sariak
Bilboko Balioen Agirian jasotako balioekin bat egiten
duten ipuinak.
C eta D: kategoria bakoitzean 150 €, oparitan.

EPAIA JAKINARAZTEA
Epaia apelaezina izango da.
2022ko maiatzean sarituei jakinaraziko zaie sari 
banaketaren ekitaldiaren eguna.

IDAZLANEN JABETZA
Bilboko Udaleko Euskara eta Hezkuntza Sailak egoki 
iritzitako ipuinak argitaratzeko eskubidea izango du.

Bilboko Udala jabetuko da sarituak izan diren lanez bai
eta, saritu gabeak izan arren, epaimahaiaren ustez argi-
taragarriak direnez ere. $

$

Mikoleta Ipuin Lehiaketa XXXIV - 2022
KATEGORIA (A, B, C, D)     IPUINAREN IZENBURUA

                                                                                                                                                         MAILA (LH3, 4, 5.....)

IZENA                                                                      LEHENENGO ABIZENA                                                  BIGARREN ABIZENA                                                  ADINA

IKASTETXEAREN IZENA                                                                           IRAKASLEAREN IZEN-ABIZENAK
                         IRAKASLEAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA

BAIM
ENA/CONSENTIM

IENTO INFORM
ADO

GURASOEN EDO TUTOREAREN IZEN-ABIZENAK
                            ETXEKO HELBIDEA (kalea, zenbakia eta solairua)                                                    POSTA KODEA

TELEFONO-ZENBAKIA                                                                 HELBIDE ELEKTRONIKOA                                                                    SINADURA

Goian sinatu duen pertsonak, adingabeko baten legezko ordezkaria den aldetik, adingabekoaren datu 
pertsonalak eta irudiarenak tratatzeko baimena eman du, baita, adingabekoa irabazlea izanez gero, Bilboko
webgunean eta ipuinen katalogoan zabalkundea egiteko ere. Era berean, Mikoleta Eskolarteko Ipuin 
Lehiaketan inskripzioa egiteko eta lehiaketaren kudeaketarako tratatzen ditu datu horiek Bilboko Udaleko
Euskara eta Hezkuntza Zuzendaritzak eta sinatzailea horren jakitun dago. Beste alde batetik, datu pertso-
nalak beste parte-hartzaileei jakinarazi ahalko zaizkie. Interesduna datuok ikusteko, zuzentzako, ezerezte-
ko eta datuok tratatzea murrizteko edo horri aurka egiteko eskubideaz baliatu daiteke; eta horretarako
Udalari edo Bilboko Udalak herritarrei arreta emateko dituen lekuetako bati idazki bat bidali beharko dio.
Gainera, Bilboko Udaleko Euskara eta Hezkuntza Zuzendaritzan informazio gehiago eskura dezake.

La persona arriba firmante en su condición de representante legal del menor autoriza al tratamiento de
sus datos personales y de imagen y, en caso de resultar ganador, su difusión en la web del Ayuntamiento
y en el catálogo de cuentos. Igualmente queda informada de que la Dirección de Euskera y Educación
del Ayuntamiento de Bilbao trata estos datos para la inscripción y gestión del Concurso Literario Infantil
Mikoleta. Los datos personales podrán ser comunicados al resto de participantes. La persona interesada
tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamien-
to enviando un escrito al Ayuntamiento o en los Puntos de Atención de la ciudadanía del Ayuntamiento
de Bilbao. Igualmente se dispone del derecho a reclamar ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.
Puede, ampliar información en la Dirección de Euskera y Educación del Ayuntamiento de Bilbao.
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