“EikenTALENT” Programaren
BBK sariaren oinarriak

 BBK Saria
Gainerako sarietara aurkeztutako proiektuez gain, kategoria honetara ere aurkeztu
daitezke proiektuak. Pertsona bakoitzak hiru proiektu baino gehiago aurkezten ez duen
artean, beti ere.
“Ola BBK zentroa ezagutu” gaia duen bideo onenak BBK Saria irabaziko du, 1.000€ esku
dirutan eta Euskal Herrian finkatutako, Ekonomia Sortzailearen Industriarekin zerikusia
duten, edukien sorkuntza eta sakabanaketan aritzen den enpresa baten ordaindutako
prestakuntza beka hain zuzen.
Proiektuaren gaia da, gazteek Ola BBK zentroa zelan ikusten duten. Zentroa aitzindaria
izan da arreta espezializatuan, adimen-desgaitasuna dutenen, haien senideen eta eremu
horretan lan egiten gizarte-eragile guztiei Arreta Integrala emateko zentroa da
(https://www.bbk.eus/all-service-list/centro-ola/?lang=centro-ola&lang=eu).
Lanik
onenak web korporatiboan izango dira ikusgai, EikenTALENT-en bidez difusio leihoa irekiz
honela.
Oinarri hauetan aurreikusitakoa alde batera utzi gabe, kategoria honetan erabat
aplikagarria izango dena, kategoria honetan aurkezten diren proiektuak, gainera, honako
baldintzen arabera zuzenduko dira partikularki:
1. Hurrengo gaia izango dute proiektuek: “Ola BBK zentroa ezagutu”
2. Proiektuaren gaia da, gazteek zelan ikusten duten aipatutako zentroa.
3. BBKren
inguruko
informazioa
kontsultatzeko
edota
handitzeko
https://www.bbk.eus/all-service-list/centro-ola/?lang=centro-ola&lang=eu
webgunea bisitatu dezakezu.
4. Edozein teknika erabilita egin daiteke bideoa eta 3 minutuko iraupena izango du
gehienez (kredituak barne) eta ezin izango du minutu bateko iraupena baino
gutxiago izan.
5. Euskaraz, gazteleraz edo bietan graba daiteke bideoa.
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6. Bideoa aurkezteaz gain, beharrezkoa da EikenTALENT-en webean dagoen online
parte-hartze formularioa betetzea. Bideoa formularioan bertan dagoen 'artxibo'
atalean igo behar da.
7. Kategoria honetan, proiektuak aurkezteko epea ere ekainaren 1ean bukatzen da.
8. Epaimahaiaren iritziz aurkeztutako lanek kalitate nahikoa ez badute saria hutsik
gera daiteke.
9. Parte hartzearekin batera, aurkeztutako obraren eta ideiaren gaineko jabetza
intelektual eskubideen legezko titular izatea deklaratzen du autoreak bere
ardurapean eta oinarri hauen “Aurkeztutako obraren autoretza eta orijinaltasuna”
sailean aurreikusitako terminoen aurrean arduraduna izango da bai EikenTALENTen bai BBK-ren aurrean.
10. Parte hartzearekin batera, debalde eta aldi baterako uzten dizkio autoreak
EikenTALENT-i eta BBKri jabetza intelektual eskubide guztiak, bereziki,
erreprodukzio, erakuspen, banaketa eta komunikazio publiko eskubideak,
lehiaketaren hurrengo edizioaren deialdira arte, edo gutxienez urte baterarte.
Isilbidezko adostasunez luzatuko da lagapen hori, autoreak eskubide lagapen
klausula hori baliorik gabe uzteko intentzioa EikenTALENT-i fede-emaileki
komunikatu arte. Hortaz, denbora horretan zehar, aurkeztutako lanak bere web
korporatiboan edota berak aurreikusitako edozein hedabideetan erakusteko
eskubidea bere hartzen du BBK-k, autorea/k aipatuta, beti ere.
11. Kategoria honen irabazleen kasuan, esklusiboki, ez denboraren aldetik ez
lurraldetasunaren aldetik inongo limitaziorik gabe eta hirugarrenei, esklusiboki edo
ez, ustiapen (erreprodukzio, banaketa, komunikazio publiko eta transformazio)
eskubide patrimonialen lagapen fakultatea uzten dio BBK-ri saria hartzeak,
aurkeztutako proiektu orijinala aldatzeko, transformatzeko, aldatzeko, moldatzeko
edota garatzeko berariazko baimenarekin, balizko ondorengo difusioarentzako
bideragarritasun teknikoa, artistikoa eta komertziala lortzekotan.
12. Obran adin txikikoak agertuz gero, parte hartzaileak aldez aurretik lortu ditu
gurasoen/tutoreen baimena irudiak obran sartzeko.
13. Obrak musika edota pertsona zein entitateren baten propietatea izateagatik
babestutako irudiak balitu, obran erabiltzeko eta EikenTALENT programaren
testuinguruan eta helburu propioetan erabiltzeko eskubideak, lizentziak edota
baimenak ditu parte hartzaileak.
14. Bizkaian erroldatuta egotea nahitaezko baldintza da saria irabazteko aukera
izateko.
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