
  



Esaera Zaharren Instagram Lehiaketa    

    

Atsotitzak edo esaera zaharrak gure hizkuntzaren altxorrak dirAtsotitzak edo esaera zaharrak gure hizkuntzaren altxorrak dirAtsotitzak edo esaera zaharrak gure hizkuntzaren altxorrak dirAtsotitzak edo esaera zaharrak gure hizkuntzaren altxorrak dira, hori dela eta sarean presentzia emateko 

lehiaketa hau sortu dugu; hain zuzen ere, Instagram sare sozialean 4 astez4 astez4 astez4 astez burutuko dena. Lehiaketa 

honetan astero Instagramen gauzatzeko erronka ezberdin bat proposatuko da eta epaimahaiak asteroko 

argazki irabazleak aukeratuko ditu. 

Lehiaketaren parte hartze, komunikazio eta inguruko guztiak euskaraz bideratuko dira. Astero hiru 

argazkirik onenak aukeratuko ditugu. Lehiaketaren bukaeran, guztira 12 argazki izango dira irabazleakguztira 12 argazki izango dira irabazleakguztira 12 argazki izango dira irabazleakguztira 12 argazki izango dira irabazleak, eta 

horietatik bat aukeratuko dugu irabazle nagusi moduan. 

Zornotzako Barnetegia eta Azkue Fundazioa izango dira lehiaketako antolatzaileak.Zornotzako Barnetegia eta Azkue Fundazioa izango dira lehiaketako antolatzaileak.Zornotzako Barnetegia eta Azkue Fundazioa izango dira lehiaketako antolatzaileak.Zornotzako Barnetegia eta Azkue Fundazioa izango dira lehiaketako antolatzaileak.    Laguntzaile bereziak 

izango dugu lehiaketan: Igerrak, Instagram erabiltzaile euskaldunon komunitatea, parte hartzea sustatzeko. 

Eta Labayru, epaimahai lanetan lagunduko dutenak. 

LEHIAKETAREN HELBURUALEHIAKETAREN HELBURUALEHIAKETAREN HELBURUALEHIAKETAREN HELBURUAKKKK 

• Euskara eta euskarazko edukiak sarean areagotzea eta sustatzea eta euskararen presentzia sarean 

nabarmentzea, hain zuzen, Instagram sare sozialean. 

• Esaera zaharrak ezagutaraztea, izan ere euskaldun berriei kostatzen zaien hizkuntzaren zati bat da, eta 

ostera euskaldun zaharrek gutxi erabiltzen dituztela ohartu gara. 

• Euskaldunon sarea handitzea mundu digitalean eta elkar ezagutzeko bideak eskaintzea. 

• Zornotzako Barnetegia eta Azkue Fundazioaren Instagram profilak ezagutaraztea. 

• Gure hizkuntza baliabide eta formatu berritzaileetan erakustea. 

SARIASARIASARIASARIAKKKK 

Lehiaketak 3 sari nagusi izango ditu, irabazle nagusi bat egongo da,3 sari nagusi izango ditu, irabazle nagusi bat egongo da,3 sari nagusi izango ditu, irabazle nagusi bat egongo da,3 sari nagusi izango ditu, irabazle nagusi bat egongo da, eta honek: 

-Fnac dendan gastatzeko 100 eurotako diru txeke bat jasoko du 

-Zornotza Barnetegian ikastaro bat egiteko aukera (berak disfrutatu dezakeena edo beste norbaiti 

eskaintzeko) 

-Labayru Hiztegi bat jasoko du 

4 astetan zehar aukeratutako 12 argazkiekin (aste bakoitzeko 3ekin) Euskararen Etxean ikusgai egongo 

den erakusketa antolatuko da. Erakusketa hau honen datak zehaztu gabe daude oraindik. Gainera, 

argazki guzti hauek Euskararen Etxean gordailuan geratuko dira betiko eta dekorazio, apaingarri eta 

erakusteko erabili izango dira eraikinean. Lehiaketaren egunetan argitaratu eta egoki etiketatutako 

argazkien artean 3 aukeratuko dira eta aipamen berezia jasoko dute. 

* Oharra: argazki bakoitzaren egileekin materialak erabiltzeko eskubideen lagapena hitzarmenak lotuko dira 

etorkizunean argazki horiek erabili ahal izateko. 

 


