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I. INGURUMEN KAZETARITZAKO EAEko SARIA

OINARRIAK
Helburua
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren eta Jaurlaritzaren 
mendeko Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publiko den Ihoberen helburu 
nagusia da EAEko eragile ekonomikoen, gizarte-eragileen eta herritarren 
artean ingurumen-kultura sustatzea, dibulgatzea eta zabaltzea.

Horretarako, Ingurumen Kazetaritzako EAEko I. sariketa sortu du, 
hedabideetako profesionalek (prentsa, irratia, agentziak, telebistak eta 
internet) iritzi publikoaren artean ingurumenaren berri emateko eta 
ingurumen-kultura eta ondare naturala zaintzeko premia herritarren, 
agenteen eta gizarte osoaren artean zabaltzeko egiten duten lana 
aintzatesteko asmoz.

Gaiak
Aurkeztutako gaiek gizartearekin loturiko ingurumen-erronkei eta -gaiei 
buruzko ulermena eta estimua sustatu behar dute eragileen eta herritarren 
artean. Hona hemen horietako batzuk:

• Biodibertsitatea eta kapital naturala babestea.
• Klima aldaketaren eraginak arintzea eta haiei egokitzea.
• Osasuna eta ingurumena.
• Baliabideen eraginkortasuna.
• Ingurumen-hezkuntza eta etorkizuneko belaunaldiekiko konpromisoa.

Hautagaiak
Saria irabazteko hautagai izango dira EAEko ezein hedabidetan 

beren izenarekin edo ezizenarekin kazetaritzako lanen bat 
argitaratu, igorri edo zabaldu duten komunikazioko 

profesionalak. Lanak taldean edo bakarka 
egindakoak izan beharko dute, eta 2014. urtean 

zehar argitaratu edo igorritakoak, idatzizko 
hedabideetan, irratian, telebistan edo 
interneten.

Hautagai bakoitzak bi lan aurkeztu ahalko 
ditu gehienez. Lanak EAEko edozein 
hizkuntza ofi zialetan aurkeztu ahalko dira.
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Saria
Sariak 5.000 euroko zuzkidura* du guztira, honela banatuta:

• EAEko Ingurumen Kazetaritzako 2015eko saria: guztira 2.000 €.
• Hiru accesit gehienez: 1.000 € accesit bakoitzarentzat.

Epaimahaiak aurkezturiko lanen aipamen bereziak egin ahalko ditu, egokitzat 
joz gero, baina aipamen berezi horiek ez dute diruzko saririk izango. Sariak 
bakarrak eta zatiezinak izango dira; dena dela, taldean edo elkarlanean 
eginiko lanei eman ahalko zaizkie, baita programa edo idazki berarekin 
loturiko hainbat lani ere.

* Sariari legez dagozkion PFEZ eta BEZa atxikiko zaizkio.

Epaimahaia eta sariaren epaia
Ingurumen Kazetaritzako EAEko I. Saria emateko epaimahaia enpresa, 
irakaskuntza, ingurumen eta kazetaritza munduko hainbat profesional 
entzutetsuk osatuko dute.

Epaimahaiaren gehiengo soilak erabakiko du Ingurumen Kazetaritzako EAEko 
I. Saria nori eman. Berdinketa kasuan, epaimahaiko presidentearen botoak 
erabakiko du. Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da eta ezingo da 
errekurtsorik jarri haren aurka.

Epaia 2015eko maiatzaren 22a baino lehen emango da. Epaimahaiaren 
erabakiaren berri eman eta sariak banatzeko ekitaldi bat antolatuko da.

Aurkezteko epea
Lanak aurkezteko epea 2015eko apirilaren 30ean amaituko da.

 Aurkezteko modua
Sariketan parte hartuko duten lanak honela aurkeztu beharko dira:

• Inprimatutako lanak: PDF fi txategian edo paperean (jatorrizko 
argitalpena) enpresaren argitalpen-ziurtagiriarekin batera.

• Irratian igorritako lanak: audio-fi txategirako esteka (URL aktiboa) edo 
erantsitako fi txategia mp3 edo wav formatuan, edo CD/USB batean 
grabatuta. Hari erantsita bidali beharko da enpresaren igortze-ziurtagiria.

• Telebistan igorritako lanak: bideorako esteka (URL aktiboa) edo CD/
DVD/USB batean grabatuta. Hari erantsita bidali beharko da enpresaren 
igortze-ziurtagiria.

• Interneteko lanak: webgunerako/lanerako esteka (URL aktiboa), 
enpresaren argitaratze-ziurtagiriarekin.

Sariak 5.000 euroko zuzkidura* du guztira, honela banatuta:

• EAEko Ingurumen Kazetaritzako 2015eko saria: guztira 2.000 €.
• Hiru accesit gehienez: 1.000 € accesit bakoitzarentzat.

Epaimahaiak aurkezturiko lanen aipamen bereziak egin ahalko ditu, egokitzat 



I. INGURUMEN KAZETARITZAKO EAEko SARIA

PDFen, audioen eta esteken kasuan, eskatutako dokumentuak e-mail bakar 
batean bidali beharko dira, honako helbide honetara: PremioPeriodismo@
ihobe.eus 

Jatorrizko dokumentua paperean badago edo CD/DVD/USB batean, eskatutako 
dokumentuak posta ziurtatu bidez bidali beharko dira edo aurrez aurre 
entregatu honako helbide honetan:

Ihobe, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa
Urkixo zumarkalea 36, 6. solairua 48011 BILBO Tel. 94 423 07 43

Gutun-azalean edo paketean berariaz adierazi beharko da honakoa: 
«INGURUMEN KAZETARITZAKO EAEko SARIA (I. edizioa)».

Beharrezko dokumentazioa
Hautagaiek honako dokumentu hauek eman beharko dituzte:

• Sariketara aurkeztu nahi duten lan osoa.
• Egilearen edo egileen izena eta NAN zenbakia.
• Harremanetarako helbidea, telefonoa eta helbide elektronikoa.
• Egilearen edo egileen CV laburra.
• Aurkeztutako lanaren lapurpena eta hura argitaratu edo igorri den 

hedabidearen datuak: hedabidearen izena, atala edo programa, orria edo 
ordutegia eta garrantzitsutzat jotako beste edozein datu.

Parte-hartzaileak bermatu beharko du lehiaketara aurkeztutako lanen 
egile dela eta erantzukizun osoa izango du hirugarrenek eginiko ezein 
erreklamazioren aurrean. Hautagaia talde bat denean, irabazle suertatuz gero, 
saria jasotzera joango den ordezkariaren izena zehaztu beharko da.

Onarpena
Lanak aurkezteak berekin dakar oinarri hauek eta epaimahaiaren erabakia 
guztiz onartzea. Ez da aurkeztutako lanik itzuliko.

Eskubideak
Eusko Jaurlaritzak eta Ihobek, Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoak, 
saritutako lanak hedatzeko eskubidea izango dute, betiere egilearen izena, 
hedabidea eta argitalpen edo igorpen/hedapen-data adierazita, baita sei 
hilabetez –gehienez– Eusko Jaurlaritzak hautatuko lan gisa aurkeztekoa ere, 
baina ezingo diote lanari inolako etekin ekonomikorik atera. Lanaren jabetza 
egilearen edo egileena, edo igorri duen hedabidearena izango da.


