
 
 

“Go!azen” UDAKO ABESTIA 2022 – OINARRIAK ETA BALDINTZAK 

 
 

EITB MEDIA, SAU (aurrerantzean EITB Media) komunikazio enpresak (helbide soziala: 
Basurtuko kaputxinoak 2, 48013 Bilbo) eta PAUSOKA ENTERTAINMENT SL-k (aurrerantzean 
Pausoka) (Helbide soziala: Donostiako, Pablo Sarasate kalea 10, beheko solairua, 5. lokala 
(Victor Hugo kaleko 5. zenbakiko sarbidea) “Go!azen” telesailaren udako abestiaren letra 
guztion artean osatzera gonbidatzen ditu Euskal Herriko ikastetxe, eskola, ikastola eta bertso-
eskolak. 
 
Musikak komunikatzen laguntzeko eta hizkuntza lantzeko balio duenaren ustea dugunez, 
“Go!azen” telesailak 2022ko udan kaleratuko duen abestiarentzako letra geletan lantzeko 
proposamena luzatzen diegu hezkuntza erakundeei.  
 
 

➢ Dinamika:  
 
Dagoeneko sortuta eta eitb.eus/goazen webgunean argitaratuta dagoen musika baten 
gainean letra bat sortzea proposatzen diegu euskal ikastetxeei.  
 
Sortutako letra hori goazen@eitb.eus helbidera e-posta bidez bidali beharko litzateke PDF 
artxibo batean eta e-posta horretan kontakturako datuak jarrita: ikastetxearen izena, herria, 
irakaslearen izena eta harremanetarako e-posta helbide edo telefono bat. Abestiaren letra 
bidaltzeko epea maiatzaren 2an amaituko da. 
 
Ondoren, jasotako letra guztiekin, udako abestiaren letra definitiboa osatuko dute EITB 
Mediak eta Pausokak puzzle bat bailitzan. Modu horretara guztien artean sortutako abestia 
lortuko dugu. 2022ko uztailean estreinatuko da udako abestia.  
 
Horrez gainera, ikastetxeei eurek egindako lana ikusgai jartzeko aukera emango die EITB 
Mediak. Horretarako, nahi duten ikastetxeek, bideo bat grabatu dezakete eurek sortutako 
letra daraman abestia kantatuz eta eitb.eus-era igo. Igotako bideoak EITBren euskarrietan 
erakutsi ahal izango dira.  
 

➢ Baldintza orokorrak: 
 
Ikastetxeek baimena ematen diete EITB eta Pausokari bidalitako testuak aldatzeko eta 
mozteko, udako abestiaren letra definitiboa osatzeko. 
 
eitb.eus-era bideoa igotzen duten ikastetxeek bermatu beharko dute baimenak lortu dituztela 
bideoan agertzen diren kide guztiengandik, edota adin txikikoak badira euren guraso edo 
tutore legalengandik. Horretarako, ezinbestekoa izango da dokumentu honen bukaeran 
dagoen orria behar bezala beteta eta sinatuta bidaltzea.  
 
Jasotako materiala argitaratu, erreproduzitu eta publikoki komunikatu ahal izango du EITB 
Mediak, eta hirugarrenei laga ahal izango diete.  

mailto:goazen@eitb.eus


 
 
 
Material hori horizontalean bidaltzea eskatzen da. 
 
Ekimen honetako parte-hartzaileak, halaber, baimena ematen dio EITB Mediari materiala 
www.eitb.eus webgunean (edo etorkizunean izan dezakeenean) eta taldearen edozein 
programatan txertatzeko, bai eta erreproduzitzeko, eraldatzeko eta publikoki komunikatzeko 
ere, edozein euskarritan eta erreprodukzio teknikorako edozein prozedura eta edozein 
ustiapen-sistema erabiliz, horren barne sartuta espresuki bideo euskarria, internet bidezko 
hedapena eta garapen interaktiboa (APPak barne), mundu guztian eta legezko indarraldi 
osoan zehar, hirugarrenei lagatzeko aukera barne.  
 
Parte-hartzaileak baimena ematen dio EITB Mediari bere programen promozioa egiteko 
materiala erabil dezan.  
 
Halaber, parte-hartzaileak honako hauek bermatuko ditu:  
 

1) Materiala parte-hartzaileak lortu duela zuzenean, materialaren gaineko 
eskubideen jabetza eta kontrola dituela eta agiri honetan zehaztutako baldintzetan 
EITB Mediari lagatzeko gaitasuna duela.  

2)  Materialaren edukiaren artean ez dagoela inolako pertsona, enpresa edo 
elkarterentzako difamaziorik, irainik edo kalumniarik, materiala benetakoa eta 
autentikoa dela eta ez dituela hirugarrenen jabetza intelektualeko, jabetza 
industrialeko edo bestelako eskubideak urratzen.  

3)  Eskubide-lagapen hau gauzatu ahal izateko, materialean agertzen diren pertsonen 
baimenak dituela. Materialean 16 urtetik beherako pertsonaren bat agertuko 
balitz, beharrezkoa da gurasoek, tutoreek edo legezko ordezkariek baimena 
ematea.    

 
 

EITB Mediak materiala ez hedatzeko eskubidea du. 

  



 
 

 

BIDEOAK ARGITARATZEKO BAIMENA 

_______________________________________________ (ikastetxeko, kiroleko, 

kulturako eta abarreko arduradunaren izena; NAN/AIZ: ____________; 

helbidea: _____________: ___________________; erakundearen izena eta 

kargua: ___________________________________) EITB Mediari jakinarazi dio 

bideoan agertzen diren pertsonen baimena duela, eta adingabeen 

kasuan, gurasoen edo tutoreen baimena eta  

 

BAIMENA EMATEN DIO 

EITB Mediari, mundu osoan ezaguna den edozein hedabidetan, 

euskarritan edo hedapen- edo banaketa-sistematan bideoaren 

erreprodukzioa, komunikazio publikoa eta eskuragarri jartzea egin ahal 

izateko, aplikatu beharreko legearen arabera gehieneko aldirako, 

·”Go!azen Udako Abestia”-ren  publizitate ekimenaren sustapenean 

erabiltzea barne. 

 

BAIMENA emateko dokumentu honen edukiarekin ados dagoela 

erakusteko, sinatu egiten du.  

 

 

Arduradunaren sinadura:  

 

 

 

Ikasturtea eta 

ikastetxea:__________________________________________________ 

 

 



 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE VIDEOS 

 

 _______________________________________________ (nombre del responsable 

del centro educativo, deportivo, cultural, etc.), con DNI/NIE ____________ y 

domicilio en  _____________ __________________, actuando en su condición 

de ___________________________________ (nombre de la institución y cargo 

en la misma) comunica a EITB Media que cuenta con la autorización de 

las persona que aparecen en el video y en el caso de los menores de 

edad, con la autorización de sus padres, madres o tutores y  

AUTORIZA 

 

a EITB Media a que pueda llevar a cabo la reproducción, comunicación 

pública y puesta a disposición del video, en cualquier medio, soporte o 

sistema de difusión o distribución conocido, en todo el mundo y para el 

periodo máximo de acuerdo con la ley aplicable, incluyendo su uso en la 

publicidad y promoción de la inicitiava “Go!azen Udako abestia”. 

 

Lo firma en prueba de conformidad con el contenido del presente 

documento de AUTORIZACIÓN.  

 

 

Firma del responsable: 

 

 

Curso y Centro escolar: ________________________________________ 

 
 

 


