
LOGOTIPORAKO LEHIAKETA 

ORDIZIA KIROL ELKARTEA  

75.URTEURRENA 
 

 

1.- Ordizia Kirol Elkartea (Villafranca Unión Club ) sortu zeneko 75. urteurrena 

ospatzeko, logotipo bat eta horren ondoriozko irudi korporatiborako ideia-lehiaketa 

deitu du Ordizia Kirol Elkarteak. 

 

2.- 2016an ospatuko da urteurrena. Hori dela eta, asko izango dira egingo diren 

ekitaldiak eta, horregatik, ospakizun horren irudia sinbolo bihurtuko den logotipoa lortu 

nahi da.  

 

3.- Logotipoan honako hitz hauek ere azaldu daitezke: “ORDIZIA KIROL ELKARTEA 

1941-2016” 

 

4.- Kontuan hartu behar da logotipoaren diseinua bulegoko edozein paperetan azaldu 

daitekeela, argitalpenetan, prentsa oharretan, txarteletan, mercahndising ekintzak eta 

abar; beraz, jatorrizko diseinu bat koloretan eta tintan eginiko beste bat aurkeztu behar 

dira. 

 

A-3 eta A-4 formatuan aurkeztu beharko dira lanak. Formatu horietako bakoitzean 

bertikalean eta etzanean irudikatuko da, eta tamaina mugarrituko duen marko baten 

barruan. 

 

Informatika-artxiboa CD batean ekarriko da (ahal bada, jpg formatuan). 

 

5.- Lanarekin batera, kartazal itxi batean egilearen izan-abizenak eta Nortasun Agiriaren 

kopia bat bidaliko dira, dagokion lemarekin; lema hori aurkeztutako lanaren atzealdean 

idatzi beharko da.  

Lana pertsona juridiko batek aurkezten badu, egoera hori egiaztatzen duen ziurtagiria 

ekarri beharko du. 

 

6.-Jatorrizko lanak 2015eko maiatzaren 31a baino lehen bidali beharko dira postaz 

honako helbide honetara: 

 

    Ordiziako Kirol Elkartea 

    75. urteurrenaren logoa 

    87 postakutxa 

    20240-ORDIZIA 

 

7.- Sari bakarra izango da eta horren diru-kopurua 300 euro. Jendaurreko ekitaldian 

emango da saria, ekaineko bigarren hamabostaldian,  behar den denboraz jakinaraziko 

den lekuan,  egun eta orduan.  

 



8.- Aukeratutako lanaren jabetza intelektualaren eskubideak eta egile eskubide guztiak 

Ordiziako Kirol Elkartearenak izango dira. Ordizia Kirol Elkarteak gehien komeni zaion 

moduan erabiliko du logotipoa eta hirugarren klausulan aurreikusitako testua aldatu edo 

ezabatu dezake. 

 

9.- Epaimahaiaren iritziz aurkeztutako lan guztietatik, jarritako helburuak ez baditu lan 

batek bakarrik ere egoki betetzen, Udalak hutsik aitortu dezake lehiaketa. 

 

10.- Epaimahaia Ordizia Kirol, Elkarteko 75. Urteurreneko batzorde bereziaren 

kiderekin osatuko da eta gai horretan adituak direnen aholkuak jaso ditzake. 

 

11.- Aukeratu ez diren lanak egileei itzuliko zaizkie. 

 

12.- Lehiaketa honetan parte hartzeak, aurreko baldintza guztiak onartzen direla 

adieraziko du. 
 

Informazio gehiago: ordiziafutbol@gmail.com    / www.ordiziafutbol.org 

 

 

 


