
STREET ART 3D LAN ARTISTIKOAREN OINARRIAK 

 
 
Helburua da udalerrian zeharreko merkataritza-ibilbidea seinaleztatzea. Horretarako, 
Amurrioko merkataritza-kaleetako 5 espaloitan lan artistikoak egingo dira. Hala, parte hartu 
nahi duten pertsona guztiak gonbidatuko ditugu egin nahi duten lanaren zirriborroa bidal 
diezaguten. Jasotako proposamen guztietatik 5 hautatuko dira, eta horiek gauzatuko dira. 
Zirriborroek 3D irudiak (begi-trikimailuak) simulatu beharko dituzte; dena den, salbuespen 
gisa, 3D irudiak ez direnak ere onar daitezke. 
 
Proposamenak gauzatu ondoren, epaimahaiak eta herritarrek bozkatu egingo dute, diseinu 
irabazleak aukeratzeko. Horiek sariak jasoko dituzte dirutan. 
 

IZENA EMATEA ETA ZIRRIBORROAK ENTREGATZEA: Maiatzaren 9tik aurrera, 
www.amurriobidean.org/streetart helbidean eskuratu ahal izango da izena emateko 
inprimakia. 

Zirriborroak PDF formatuan aurkeztu behar dira. 

LANAK AURKEZTEKO EPEA: 2016ko maiatzaren 12tik 20ra. 

HAUTAKETA: Epaimahaiak 5 lan aukeratuko ditu jasotako proposamen guztien artetik. 
Hautaketa hori egiteko, kontuan hartuko dira diseinua, originaltasuna eta tokiko edota 
udalerriko merkataritza sustatzen duten elementuak izatea. Ez badira nahikoa 3D edo begi-
trikimailu erako proposamen aurkezten, epaimahaiak, salbuespen gisa, eskakizun hori 
betetzen ez duten diseinuak onartu ahal izango ditu. Epaimahaia arduratuko da hautaketa 
egiteaz. Ondoren, egileei jakinaraziko zaie hautatuak izan direla, lan artistikoa programatu 
ahal izan dezaten. 

HAUTATUTAKO ZIRRIBORROAK: Hautatutako zirriborroen egileek konpromisoa 
hartuko dute aurkeztu duten diseinua lurrean margotzeko, esleitu zaien gunean, uztailaren 4tik 
5era bitartean. Diseinua margotzeko egun eta ordu zehatza erakundearekin koordinatu 
beharko da, lan artistikoa egingo den kaleetan mugikortasuna ez oztopatzeko. Lanak urezko 
oinarria duten pintura akrilikoekin egin beharko dira. 

KOKALEKUAK:  

- Frontoi kalea, Vodafone eta Txotis artean. 

- Dionisio Aldama: oinezkoen alderdia, Vital Kutxaren pareko gunea. 

- Guk eskulturaren ondoan. 

- Kultur Etxearen aurrean. 

- Pasealekuan, zineko karteldegiaren ondoan. 

Lan artistikoak urezko oinarria duten pintura akrilikoekin egin beharko dira. Diseinua 
gutxienez 2,5 m2-koa izango da, eta gehienez ere 4 m2-koa. 



Hautatutako zirriborro bakoitzaren egileak 300 € jasoko ditu, lan artistikoa egin ahal izateko 
kostua ordaintzeko. 

  

EPAIMAHAIA: Epaimahaia hiru pertsonak osatuko dute: artearen munduarekin zerikusia 
duten bi pertsonak eta tokiko merkataritzaren ordezkari batek. Ezin izango da gora jo 
epaimahaiaren erabakiaren aurka. 

SARIA: 

- Epaimahaiaren saria: 500,00 euro garbi. 

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arautegia onartzen duen Diputatuen 
Kontseiluaren abuztuaren 1eko 40/2014 Foru Dekretuak ezarritakoaren arabera, 300 eurotik 
gorako atxikipen-oinarria duten eta pertsona fisikoentzat diren sariei % 19ko PFEZ (Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga) atxikiko zaie. 

SARI-BANAKETA: Data eta lekua irabazleei deituko zakizkiote. 

HERRITARREN SARI BEREZIA: Herritarrek, eta zehazki Amurrioko biztanleek, aukera 
izango dute gustukoen duten diseinuaren alde bozkatzeko. Aurrez aurre bozkatu ahalko da, 
Kultur Etxean, baita Apymcaren app-a erabiliz ere, ekainaren 6tik 9ra bitartean. Bozkatzeko, 
ezinbestekoa izango da izena, bi abizenak, NANa eta telefono-zenbakia ematea. Herritarrek 
boto bana eman ahalko dute. 

Herritarren Sari Berezia 300 eurokoa izango da. 

Herritarren Sari Berezian bozkatzen duten herritar guztien artean Apymcaren bi opari-txartel 
banatuko dira, berrogeita hamarna eurokoak. 

AZKEN ARAUAK: Lehiaketan parte hartzeak oinarri hauek guztiak onartzea dakar. 
Aurreikusita ez dagoen zerbait gertatzekotan, antolatzaileek egokien iruditzen zaizkien 
erabakiak hartu beharko dituzte. Sariak eman gabe utzi ahal izango dira. 

 

 


