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OINARRIAK

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren eta 
Jaurlaritzaren mendeko Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publiko den 
Ihoberen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko eragile ekonomikoen, 
gizarte-eragileen eta herritarren artean ingurumen-kultura sustatzea eta 
zabaltzea.

Helburu horrekin Euskadiko Ingurumen Kazetaritzako IV. saria deitu dute. 
Helburu nagusia EAEko hedabideetako profesionalek (prentsa, irratia, 
telebista eta Internet) ingurumen-balioak zabaltzen eta jasangarritasunaren 
kultura euskal gizartean sustatzen duten funtsezko eginkizuna aitortzea 
da.

Sari horiek irabazteko hautagai izango dira hedabidetan (idatzizko prentsa, 
irratia, telebista edo Internet) kazetariek, beren izenarekin edo ezizen 
batekin, argitaratu dituzten Euskadiko ingurumenari buruzko lanak. Lanok 
taldean edo bakarka egindakoak izan ahalko dira, 2017. urtean zehar.

Euskadiko Ingurumen Kazetaritzako IV. Sariak kategoria hauek ditu:
• Prentsa idatzia
• Irratia 
• Telebista
• Internet: hedabide digitalak, blogak eta atari tematikoak, besteak beste.

Kategorien araberako sariez gain, aurkeztutako proposamen guztien artean 
sari berezi bat aukeratuko da Euskadiko kazetari edo hedabide batek egindako 
ingurumen-kazetaritzako lan onenarentzat.

Hautagai bakoitzak lan bakarra aurkeztu ahal izango du. Lanak EAEko 
edozein hizkuntza ofizialetan aurkeztu ahal izango dira. Lana euskaraz egin 
bada, haren gaztelaniako itzulpena aurkeztu beharko da.
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Hautagaitzen gaia
Aurkeztutako hautagaitzek Euskal Autonomia Erkidegoak proposatuta dituen ingurumen-erronkak 
ulertzea eta horiek lortzeak dakartzan onurak ikustea sustatu beharko dute. Proposatutako erronka 
horiek honako ingurumen-arloetakoak dira:

• Biodibertsitatea eta kapital naturala babestearen onurak.
• Klima-aldaketaren eraginak arintzea eta haiei egokitzea.
• Osasunaren eta ingurumenaren arteko lotura positiboa.
• Zirkuitu itxiko ekonomia.
• Garapen jasangarrirako ingurumen-hezkuntza.
• Tokiko jasangarritasuna.

Sariak
Sariak 6.000 euroko zuzkidura* du, guztira, eta honela egongo da banatuta:

• EUSKADIKO INGURUMEN KAZETARITZAKO 2018KO SARIAK, ondoren adierazitako 
kategorietan, 1.000 €-ko zuzkidura ekonomikoarekin eta diplomarekin horietako 
bakoitzarentzat:

 – Prentsa idatzia
 – Irratia 
 – Telebista
 – Internet

• EUSKADIKO INGURUMEN KAZETARITZAKO 2018KO SARI BEREZIA, Euskadiko 
kazetari edo hedabide batek egindako lan onenarentzat, 2.000 €-ko zuzkidura 
ekonomikoarekin eta garaikurrarekin.

* Sariak dagozkion PFEZaren eta BEZaren legezko atxikipena izango du.

Epaimahaiak aurkeztutako 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.

Bestalde, epaimahaiaren ustez jasotako proposamenen kalitatea ez bada eskatutako mailara iristen, 
edozein sari esleitu gabe utzi ahal izango du.

Epaimahaia eta sariaren epaia
Euskadiko Ingurumen Kazetaritzako IV. Saria emateko, epaimahaia kazetaritzaren eta 
ingurumenaren eremuetan izen ona duten profesionalek osatuko dute. 

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

Sariak jendaurreko ekitaldi batean emango dira. Behin-behinekoz, ekitaldi 2018ko ekainaren 
lehenengo hamabostaldirako dago aurreikusita.

Saria hartu ahal izateko, nahitaezkoa da ekitaldi publiko horretan zuzenean jasotzea. 

Aurkezteko epea 
Hautagaitzak aurkezteko epea 2018ko maiatzaren 15ean amaituko da, 12:00etan.
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Aurkezteko modua
Sari honetan parte hartzen duten lanak honako helbide elektronikora bidali beharko dira: 
premioperiodismo@ihobe.eus. Tamaina handiko fitxategiak bidaltzeko Wetransfer edo Dropbox 
bezalako plataformak erabil daitezke.

• Inprimatutako lanak: PDF fitxategian edo paperean (jatorrizko argitalpena). Hari erantsita 
bidali beharko da hedabidearen argitaratze-ziurtagiria.

• Irratian igorritako lanak: audio-fitxategirako esteka (URL aktiboa) edo erantsitako 
fitxategia mp3 edo wav formatuan. Hari erantsita bidali beharko da hedabidearen igortze-
ziurtagiria.

• Telebistan igorritako lanak: bideorako esteka (URL aktiboa) edo fitxategia mp4 formatuan. 
Hari erantsita bidali beharko da hedabidearen igortze-ziurtagiria.

• Euskarri digitaletan argitaratutako lanak: Web-/lan-orrira esteka (URL aktiboa). Hari 
erantsita bidali beharko da hedabidearen argitaratze-ziurtagiria. 
Urkixo 36, 6. solairua, 48011 Bilbo. Tel: 94 423 07 43 
Gutun-azalean edo paketean honakoa adierazi beharko da: «EUSKADIKO INGURUMEN 
KAZETARITZAKO saria (IV. edizioa)». 

Beharrezko dokumentazioa:
Hautagaiek honako dokumentu hauek eman beharko dituzte:

• Sariketara aurkeztutako lana osorik.
• Egilearen edo egileen izena eta NAN zkia.
• Harremanetarako helbidea, telefonoa eta helbide elektronikoa.
• Egilearen edo egileen curriculum vitae laburra eta akreditazio profesionala.
• Aurkeztutako lanaren laburpena eta hura argitaratu edo igorri den hedabidearen datuak: 

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

• Lanaren edukiak sustatzen dituen ingurumen-balioen zerrenda.

Parte-hartzaileak bermatu beharko du lehiaketara aurkeztutako lanen egile dela eta erantzukizun 
osoa izango du hirugarrenek eginiko edozein erreklamazioren aurrean.

Hautagaitza bat talde batek aurkezten duenean, irabazle izatekotan saria jasotzera agertuko den 
pertsonaren izena zehaztu beharko du. 

Bazterketak 
Ez dute sari honetara aurkezteko aukerarik izango:

• Aurreko edizioetako pertsona edo talde saridunek, saria jaso eta bi urte igaro arte.
• Aurreko edizioetan aurkeztutako lanek.

Onartzea
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-, igorpen- edo 
hedapen-data adierazita, baita Eusko Jaurlaritzak eta Ihobek hautatuko lan gisa aurkeztekoa 
ere, baina ezingo diote lanari inolako etekin ekonomikorik atera. Lanaren jabetza egilearen edo 
egileena, edo igorri duen hedabidearena izango da.


