
2014 ko Bilboko “  Film Sozialak” Zinema Ikusezinaren   
Nazioarteko 6. Jaialdia

Zinemaren eta masa komunikabideen bitartez, gure imajinarioek lehentasunak, balioak, kultura joerak, 
mitoak eta ohiturak bereganatzen dituzte, eta horiek guztiek gure jokabidea baldintzatzen dute. Azken 
urteetan, teknologia digitalari esker ekoizpen independente ugari izan dira, eta, hala ere, horrelako 
lanak pantailetan hedatzea erronka handia da oraindik ere.

“Film  Sozialak”  Zinema  Ikusezinaren  Nazioarteko  Jaialdia  oro  har  ikusezin  bihurtzen  diren  ikus-
entzunezko lanak hedatzeko eta sustatzeko plataforma bat da; Giza Eskubideen urraketei buruzko 
errealitateak,  garapenerako  bestelako  aukeren  esperientziak  eta  maiz  isilarazten  diren  istorio  eta 
mundu ikusmoldeak islatu ohi dituzte. 

Unibertsitate  komunitate  barruan  balio  positiboak  eta  erreferentziazko  elkartasun  ereduak 
transmititzeko  ikus-entzunezko  tresnak  erabiltzea  da  asmoa,  eta,  horren  haritik,  Kultura 
Communication y Desarrollo “KCD”-k eta UPV/EHUko Lankidetza Bulegoak “INVISIBLE EXPRESS” 
ekimena berriro sortzen dugu aurten. 

'INVISIBLE EXPRESS'ko Onarriak
Antolatzaileak: KCD-GGKE (Kultura, Communication y Desarrollo) eta 

EHUko Garapenerako Lankidetza Bulegoa.

1.  “INVISIBLE  EXPRESS”  film  laburren  lehiaketa  2014ko  urriaren  6tik  13ra  ospatuko  da, eta 
UPV/EHUn ikasten ari den pertsona orok hartu ahalko du parte.

2. Jaialdian banaka edo taldeka hartu ahalko da parte.

3.  Lehiaketan  parte  hartu  ahal  izateko  aurretiaz  izena  eman  beharko  da,  info@kcd-ongd.org 
helbidera mezu elektroniko bat bidaliz; mezuan datu hauek adierazi beharko dira: 

• Partaidearen edo taldeko pertsona arduradun baten izena, abizenak eta NAN zenbakia 
• Partaidearen edo taldeko pertsona arduradunaren telefono zenbakia
• UPV/EHUko ikastegia eta ikasturtea

4. Izena emateko azken eguna 2014ko urriaren 5a da, igandea. 

5.  Film laburretan erabili beharreko  gaia lehiaketa hasten den egun berean jakinaraziko da, alegia 
urriaren 6an, astelehena. Parte hartzaile guztiei  e-mail bat bidaliko zaie garatu beharreko gaiaren 
berri emateko, eta, horrez gain, filmak bukatutakoan entregatu beharko duten fitxa bana ere igorriko 
zaie. Halaber,  informazio  bera  www.kcd-ongd.org atarian  eta  UPV/EHUren  webgunean  ere 
argitaratuko da. 

6. Film laburrak lehiaketa ospatzen den egunetan egin beharko dira, betiere antolakuntzak adieraziko 
duen gai komunari buruz. Horretarako, talde parte hartzaileek astebeteko tartea izango dute, eta film 
laburrak urriaren 13ko (astelehena) 23:59ak baino lehen bidali beharko dituzte;  ordu horretatik 
aurrera entregatutako lanek ezingo dute saririk eskuratu. 

7.  Film laburrek ez diote bertan irudikatutako pertsona edo taldeen irudiari  kalterik egingo, ez eta 
haien duintasunari ere. 
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8.  Film laburrak  e-mail  bidez bidaliko dira,  eta Dropbox,  Wetransfer,  Vimeo,  edo Youtube bidez 
zuzenean deskargatzeko esteka atxiki ahal izango da. 

9. Film labur bakoitzarekin batera parte-hartze fitxa igorri beharko da; fitxa taldeak bete beharko du. 
Film laburra entregatutzat jotzeko nahitaezkoa da parte hartze-fitxa igortzea. 

10. Film laburrek gehienez bost minutu iraun ahalko dute, kreditu tituluak barne. 

11.  Lanek  originalak eta aurkezgabeak izan behar  dute.  Antolakuntzak ez du bere gain inolako 
erantzukizunik hartuko lanek egile eskubideen arloko arau-hausteren bat eginez gero. 

12. Film laburrak euskaraz edo gaztelaniaz aurkeztu ahalko dira. 

13. Talde bakoitzak lan bana baino ezingo du aurkeztu. 

14. Film labur irabazleak 2014ko urriaren 23an eskainiko dira Bilboko Alhondigako entzunaretoan, 
“Film Sozialak” Zinema Ikusezinaren 6. Jaialdiaren amaierako galan.

15.  Film  labur  irabazlea  hautatzeko,  antolakuntzak  UPV/EHUri  lotutako  hiru  pertsonek  osatutako 
epaimahaia izendatuko du (%60 emakumeak dira).

16. Ikusleen Saria emateko, urriak 15ean, 10.00etatik aurrera, parte hartu duten film laburrak KCD 
GGKEaren Youtubeko kanalean argitarutuko dira, eta haien artean urriak 21ean 19.00 ordutarako 
“GUSTATZEN ZAIT” boto gehien jaso dituena sarituko da. 

Antolaketak ez du bere gain hartuko Youtube-ren funtzionamenduan sor daitezkeen eginkarien ardura.

17. Film labur irabazleek sari hauek jasoko dituzte: 
◦ Epahimailaren Saria: 1.000 € 
◦ Ikusleen Saria: 500 €

18. Epaimahaiaren epaia apelaezina izango da. 

19. Epaimahaiak sari bat edo guztiak eman gabe utzi ahalko ditu. 

20. Parte hartzaileek antolatzaileei lagako dizkiete egindako film laburren komunikazio publiko, 
erreprodukzio eta banaketa eskubideak. 

21. Lehiaketa honetan parte hartzeak aipatutako oinarriak onartzea dakar. 

Lehiaketari buruzko informazio gehiago jasotzeko, interesdunek antolakuntzara jo dezakete 94 602 46 
68 telefono zenbakiaren edo info@kcd-ongd.org posta elektronikoaren bitartez. 


