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1. PARTAIDEAK: 
 
Munduko edozein parteko argazkilari 
afizionatuak nahiz profesionalak. 
 
Parte hartzea dohainik da. 
 
(Parte hartzen duten adingabekoek beren guraso edo 
tutoreen baimena dutela suposatzen dugu. Sarituak 
badira, baimen hori eskatuko zaie) 

 

 
2. GAIA: 
 
“MENDI JARDUERA”:  Mendian egin 
daitekeen edozein kirol jarduera ez 
motorizaturekin lotura duten argazkiak. 
 
(Adibidez: Alpinismoa, eskalada, eskia, treking, BTT, 
espeleologia, parapentea…) 

 

 
3. LANAK: 
 
Parte hartzaile bakoitzak gehienez 3 
argazki aurkeztu ditzake. 
 
Lehiaketa honetara jada lehen aurkeztutako 
argazkiak ez dira onartuak izango. 
 
Argazki kamera digitalekin ateratako 
argazkiak eta RAW artxiboa gordeta duten 
argazkiak onartzen dira soilik. 
 

Partaideak aurkeztutako argazkien 
titularrak izan behar dira eta horien 
eskubide guztiak eduki behar dituzte. 
 

CVCEPHOTOk ulertuko du 
argazkilariak argazkietan agertzen diren 
pertsonen baimena duela. Autoreari 
legokioke irudi eskubideekin lotutako 
edozein erantzukizun edo erreklamazio. 
 
Ez dira onartzen digitalki manipulatutako 
edo aldatutako lanak. Bakarrik onartzen da 
doikuntza orokor txikiak egitea kontraste, 
kolore asetasun, argitasun, zurien balantze, 
tonu, itzal/iluminazio edo enfokeari 
dagokienez. Onartzen da, baita ere, txuri-
beltzera bihurtzea, binetadura ezabatzea, 
partikulak garbitzea eta distortsioak 
zuzentzea.  
 
Irudi panoramikoak eta neurrizko 
errekorteak ere onartzen dira, baldin eta 
jatorrizko konposizioa aldatzen ez badute. 
 

CVCEPHOTOk RAW jatorrizko 

artxiboa eskatuko die AZKEN FASEra 
iristen diren argazkien autoreei. 
 
Zalantzak argitzeko behar izanez gero, 
lehiaketaren edozein fasetan eskatu dezake 
RAW artxiboa. 
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4. AURKEZPENA 
 
Lanak JPEG formatuan aurkeztu behar 
dira. Argazkia horizontala bada alde 
handiena 1600 pixelekoa izango da; 
bertikala bada, berriz, 1200 pixelekoa. RGB 
kolore espaziora bihurtu, profila txertatua. 
Gehienezko pisua: 2 MB. 
 
Lanek ezin dituzte markoak, ertzak edo 
argazki-oinak eduki. 
 
IZEN EMATEKO FORMULARIOAREN 
bitartez bidali daitezke bakarrik argazkiak. 
 

5. EGUTEGIA 
 
IZEN EMATEA: 2016eko urtarrilaren 
1etik apirilak 1era. 
 
RAW  ETA BEREIZMEN HANDIKO 
ARTXIBOEN ESKAERA: 2016eko 
apirilaren 20tik aurrera. 
 
FINALISTEI JAKINARAZTEA: 2016eko 
maiatzaren 9an. 
 
SARI BANAKETAREN EKITALDIA, 
ERAKUSKETAREN INAUGURAZIOA 
ETA AUKERATUTAKO LANAK WEB 
ORRIAN ARGITARATZEA: 2016eko 
ekainaren 18an. 
 
Lehiaketara aurkeztutako argazkien artean 
egindako hautapen batekin proiekzio bat 

egingo da 2016eko ekainaren 18an, sari 
banaketaren aurretik.  
 

6. SARIAK 
 
1. saria: 1400 euro + Iñigo Arístegui 
artistaren garaikur esklusiboa. 
 
2. saria: 600 euro. 
 
3. saria: 300 euro. 
 
17 Ohore aipamenak: DIPLOMA. 
 

CVCEPHOTO finalistekin 
harremanetan jarriko da info@ 
CVCEPHOTO.com epostaren bitartez. 
Mesedez, zure agendan sartu posta helbide 
hau, segurtasun sistemak edo spam 
kontrakoak komunikazioa ez eragozteko.  
 
 

7. EPAIMAHAIA 
 
Epaimahaikideak mendi arloko argazkilari 
entzutetsuak edo mendizale adituak izango 
dira. Erabakia hartzeko argazkien 
konposizioa, teknika, hartzeko unea eta 
originaltasuna baloratuko dituzte. 
 
Epaia apelaezina izango da eta ez dira 
erreklamazioak onartuko. 
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8. EGILE ESKUBIDEAK 
 

Partaideek CVCEPHOTOri baimena 
ematen diote aurkeztutako argazkiak 
erreproduzitzeko, dela erakusketak egiteko, 
dela katalogoa inprimitzeko, dela web 
orrian argitaratzeko nahiz, lehiaketaren 
zabalkunderako, egoki ikusten duen 
bestelako edozein bitartekoz argitaratzeko, 
denbora eta leku mugarik gabe, betiere 
autorearen izena aipatuta. Hori dena 
eragotzi gabe, argazkien jabetza eta egile 
eskubideak autorearenak izango dira. 
 

CVCEPHOTOk atzera botako ditu 
helburu komertziala duten argazkiak 
erabiltzeko eskakizun guztiak ala nola, 
salketak, maileguak etab. Baita parte-
hartzaileen datuak eskatuz gero. 
 

Partaideek CVCEPHOTOri  emandako 
datu pertsonalak, Datu pertsonalak 
babesteko abenduak 13 ko, 15/1999 lege 
organikoa errespetatuz erabiliko dira. 
Sarrera, zuzenketa eta baliogabetzea 
lehiakideen eskubideak izango dira. 

 
 
 
 

 

9. OINARRIEN ONARPENA 
 
Lehiaketan parte hartzeak oinarriak eta 
epaimahaiaren erabaki apelaezina onartzea 
dakar. 
 
 
Oinarrietan aurreikusi ez diren egoerak 

CVCEPHOTOk erabakiko ditu. 
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