
   

AIETEKO EUSKARA 

BATZORDERAKO  

LOGOTIPO LEHIAKETA 

? 
AIETEKO EUSKARA BATZORDEA 

AIETE 

Aiete auzoaren lehen aztarnek XII. mendean Donostia inguruan 

lekutu ziren gaskoinengana garamate. Aiete izena bera ere, 

gaskoina da eta Amarako gainean zegoen Aiet izeneko baserriari 

zor diogu. 

Hurrengo mendeetan Aiete zeharkatzen zuen Goiko Galtzara 

garrantzitsua izan zen oso, Donostia eta Madrid eta Baiona lotzen 

zituen Errege Bidea elkartzen baitzituen. 

XIX. mendean, guda askoren testigu izan zen auzoa, eta sezisio-

guda eta karlistadetan gotorlekuz bete zen. 

Pasa den menderako berriz, auzo baserritar eta euskalduna 

bilakatu zen Aiete, baserri eta sagardotegi eder eta ugariz jantzi 

zena. 

Giro horretan sortu ziren bertsolari on ugari, eta baita kirolari 

famatuak ere, bolari eta tokalari finak, zein Espainiako 

azpitxapeldun izan zen eskubaloi taldea ere. 

60. hamarkadan hasi zen gure auzoa gaur egun ezagutzen dugun 

Aiete izaten, Bera Bera, Etxadi, Miramon… ordukoak dira. 

Claudio Artesanoren “Gure Aiete” liburutik jasotako informazioa 



 

OINARRIAK 

 

1. PARTE HARTZAILEAK 

- Lehiaketa honetan edozeinek parte har lezake.. 

2. LANAK 

- Aieteko Euskara Batzorderako logotipoak 

Batzordearen izaeraren isla izan behar du, auzoaren 

eta euskararen normalkuntzaren irudi. 

- Parte hartzaile bakoitzak nahi adina lan bidal ditzake. 

- Lanak edozein teknika erabiliz aurkez daitezke: diseinu 

grafikoa, margoa… 

- Logotipoak formatu etzana eduki behar du, portadako 

laukiak bezalakoa. 

3. EPEAK 

- Lanak aurkezteko epea azaroaren 20a izango da. 

- Lanak posta elektroniko bidez bidali behar dira, 

aieteneuskaraz@gmail.com helbidera, egielaren 

datuak eta kontakturako telefonoa garbi adieraziz. 

4. SARI BANAKETA ETA LOGOTIPOAREN AURKEZPENA 

- 2015ko azaroaren 28an ospatuko den Euskararen 

Egunaren barruko bazkarian egingo da. 

 

 

5. SARIAK 

- Sari bakarra emango da. 

- Euskara Batzordeak logotipoa bere egitea eta bere 

dokumentuetan ikur adierazgarri bezala erabiltzea. 

- IRRISARRILAND parkerako 2 sarrera. 

- Euskararen Egunean lau lagunentzako bazkaria. 

6. EPAIMAHAIA 

- Epaimahaia AIETEKO EUSKARA BATZORDEAko kideek 

osatuko dute eta bere erabakia atzeraezina izango da. 

- Epaimahaiak hala erabakiko balu lehiaketa saridunik 

gabe utz lezake, lanen kalitatea nahiko ez dela irizten 

badio. 

7. LANEN JABETZA 

- Aurkeztutako lanen jabetza AIETEKO EUSKARA 

BATZORDEArena izango da eta hauei nahi duen 

erabilera eman zein moldaketak egiteko eskubidea 

izango du. 

8. BESTELAKOAK 

- Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri hauek 

onartzea dakar. Aieteko Euskara Batzordeak oinarri 

hauetan jasotzen ez den edozein egoerari irtenbidea 

emateko ahalmena du. 

- Lehiaketari buruzko informazio gehiago behar izanez 

gero, erabili posta elektroniko hau: 

aieteneuskaraz@gmail.com 
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