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Uda eta oporrak iristearekin batera,
inguruko eta urrutiko herriak ezagutzeko
aprotxetzatzen dute askok. Urtero bezala,
BERRIAk bidaia eta mendi kroniken lehiaketa
antolatu du, irakurleen bidaien berri jaso eta
haiek ezagutarazteko. Aurten ere sari
ederrak prestatu ditugu; beraz, ez galdu
lehiaketan parte hartzeko eta sari dotoreak
irabazteko aukera. Gainera, lanak
bidaltzeagatik bakarrik saria jasoko dute
guztiek. Animatu eta parte hartu!

Oinarriak
Neurria:Idazlana 8.000 eta 10.000
karaktere artekoa izango da —tarte-
ak kontuan hartuta—.
DIdazlanak beste inon argitaratu
gabeak izango dira.
DTestuekin batera,8-12 argazki aur-
keztu beharko dira.Diapositibak,pa-
pereko argazkiak eta argazki digita-
lak onartuko ditugu.Argazki digita-
lek bete beharko dituzten
baldintzak:1.800x1.200 pixel gutxie-
nez,eta jpg formatua.
DArgazkiez gain,bestelako elemen-

tu grafikoak ere onartuko ditugu:
mapak,ibilbideak…
DKontuan hartuko dira esperientzia
eta kontakizunaren originaltasuna,
hizkuntzaren egokitasuna eta abe-
rastasuna,material grafikoaren kali-
tatea eta mapa eta bestelako osaga-
rrien ekarpena.
DEUSKAL EDITOREA SMk beretzat
gordetzen du jasotako lanak publi-
katzeko eskubidea.Lehiaketa hone-
tako parte hartzaileak,bidalitako la-
naren jabe den neurrian,lanak era-
biltzen,jendaurrean erreproduzitzen
eta jakinarazten utziko dio EUSKAL

EDITOREA SMri,euskarri inprima-
tuan,Interneten eta beste edozein
modutan.
DLanak azaroaren 18a baino lehen
bidali beharko dira,posta arruntez
edo elektronikoz,helbide honetara:

Bidaia eta mendi kroniken lehiaketa.
BERRIA
Martin Ugalde kultur parkea,z/g.
20140 Andoain
Posta elektronikoa:
irakurle@berria.info
DLanik onenak Gabonetan argitara-
tuko dira,BERRIA egunkarian.

Sariak:
1. DIrabazlearentzat, Mendiak eta Herriak mendiko gida-
rien elkartearen oparia.
TIROLGO OTZTAL ALPEETAN 8 eguneko trekking zeharkal-
dia, lagun batentzat.
PROGRAMA:
•Tirolerako bidaia.
•Tirolera iritsi. Obergurgl-Langtalereck Hut-
Ramolhaus Refuge.

•Ramolhaus Refuge-Ramoljoch Saddle-Martin-
Busch-Hut.

•Ramolhaus Refuge-Ramoljoch Saddle-Martin-
Busch-Hut.

•Hochjoch-Hospiz Refuge-Vernagt Hut-Breslauer Hut
•Wildspitzerako igoera.Vernagt Huutte.
•Vernagt Huutte-Breslauer Hut-Vent.
•Etxera itzuli.

2.DParte hartzaile guztien artean zozkatzeko, Aralar kirol
dendaren oparia.
100 euroko 3 bonu zotz egingo dira.

Lana bidaltzen duten guztiek jasoko dute 
BERRIAren elastiko bat opari.

Babesleak

Mendiak eta Herriak
Mendi gidari elkartea
Tel./Faxa:948-51 32 33
info@mendiaketaherriak.com
www.mendiaketaherriak.com

Aralar Kirolak
Laskorain,7.Tolosa
Tel.:943-65 49 16
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