
BAKEA ETA ELKARTASUNA EUSKADI 
TOKIKO KONTSUMO ETA LAN DUINARI 

BURUZKO ZOZKETA ZABALDU DU 
 

 

OINARRIAK 
 
Inkesta pertsonal eta Hilatxa proiektuko materialen erreprodukzioaren 
bidez, tokiko lanaren eta kontsumo jasangarri eta arduratsuaren 
errealitatea ezagutzea helburua da, batez ere Donostiako herritarrena. 
 
Lan duina eta tokiko kontsumo jasangarri eta arduratsuari buruzko 
inkesta pertsonalaren helburua da parte-hartzaileen artean gai horiei 
ematen zaien garrantzia baloratzea, eta informazio jakin bat bildu ahal 
izateko. Materialen erreprodukzioak parte-hartzaileei gaien garrantziaz 
hausnartzeko balio du. 
 
Gure erritmoak eta kontsumitzeko moduak aldatzen ari dira, baita gure 
lan egiteko moduak ere. Horrek eragina du gure merkatuetan, 
ingurunean, baliabide naturaletan eta gure lan-baldintzetan. Horrela, 
gure ikus-entzunezko materialen zozketak eta erreprodukzioak gogoeta 
egiten eta kontzientzia kritikoa sortzen lagun dezakete. 
 
 

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK 
 
- 18 urte baino gehiago izatea 

 
- Zozketako galdera guztiei erantzutea eta "Begiradak trukatzea" 

formularioko 3. ataleko ikus-entzunezko materialak ikustea. 
 

- Erantzun eta bidali formularioko erantzunak 2023ko maiatzaren 1eko 00: 
00ak baino lehen. 

 

SARIAK 
 
Donostiako tokiko kontsumorako 2 bonu, 150€ -tan baloratuak. 
(Tokiko saltokiekin bonuak banatzeko zailtasunak izanez gero, sariak aldatu 
egingo dira, eta, horren ordez, Donostiako tokiko saltokien produktu-aukera asko 
egongo dira, bonoen balio berberarekin,  produktu-saski baten baliokidea dena). 
 
 

ZOZKETA 
 
Zozketa 2023ko maiatzaren 2an egingo da, eta aurrez aurre emango da 2023ko 



maiatzaren 8tik 14ra bitarteko astean. Irabazleek mezu elektroniko baten bidez 
jakingo dute ekitaldia non, zein egunetan eta zein ordutan egingo den. Zozketa 
instagrameko zuzeneko baten bidez egingo da@hilatxa kontuan eta honela egingo 
da: 
 
- Zozketak online egiteko gaitutako web orri batean (www.sortea2.com edo 

antzekoak) parte-hartzaileen izenak inskribatuko dira. 
 
- Agertzen diren lehenengo 2 pertsonak izango dira zozketaren irabazleak. 
 
- Azken irabazlearen atzean agertzen diren hurrengo 10 pertsonak (3. 

postutik 13.era) itxaron-zerrendan egongo dira, irabazleek saria jasoko ez 
balute. 

 
Bake eta Elkartasuna Euskadi Fundazioak, 2023ko maiatzaren 2an, posta 
pertsonalaren bidez emango du epaiaren berri, saria jasotzeko modua adieraziz. 
Posta elektronikoari erantzuten ez bazaio, beste saiakera bat egingo da telefono 
dei baten bidez, formularioan adierazitako zenbakian. Aurreikusitako edozein 
modutan erantzuten ez bada, bonu hori baliogabetzat joko da, eta fundazioaren 
ardura izango da itxaron-zerrendan dauden pertsonei idatzi eta/edo deitzea. 
 
Zozketaren prozesu guztiaren arduraduna Bakea eta Elkartasuna Euskadi 
Fundazioko teknikari bat izango da. 
 
 
 

BAKE ETA ELKARTASUNA EUSKADI BETEBEHARRAK 
 
Bakea eta Elkartasuna Euskadik konpromiso hauek hartzen ditu: 
 
- Sariak emateko eta erakusteko publizitate-zabalkundea egitea, beren 

jardueren zabalkundean erabili ohi dituzten bitartekoen bidez. 
 
- Xedaturikoaren ondorioetarako, Bakea eta Elkartasuna Euskadi 

Fundazioak, inprimakietan jasotako informazioaren arduraduna den 
aldetik, beretzat gordetzen du informazio hori erakundearen 
materialetarako erabiltzeko eskubidea, inolako irabazi-asmorik gabe. 

 
- Xedaturikoaren ondorioetarako, Bakea eta Elkartasuna Euskadi 

Fundazioak, formularioetan jasotako informazioaren arduraduna den 
aldetik, parte-hartzaileen informazio pertsonala modu pribatuan tratatzeko 
konpromisoa hartzen du, eta haien datuak gure baseetatik ezabaltzeko, 
informazioa eta aldizkariko buletinak ez bidaltzeko, edozein bide erabiliz 
jakinarazten bazaigu. 

 
 

PARTE – HARTZAILE BETEBEHARRAK 

 



Parte-hartzaileek eta sarituek, formularioan aurkeztutako informazioa 
partekatzeko aukera izango dute. Era berean, "Begiradak trukatzea" 
erakusketan aurkeztutako bideoak ikusteko konpromisoa hartu dute.  
 
Zozketan parte hartzean, beren nortasunari buruzko egiazko 
informazioa aurkezten dute. Informazio hori gure Sare Sozialetan 
argitaratzen da, gainerako parte-hartzaileen eta erakundearen 
gardentasunaren erakusgarri. 
 
 

BESTE XEDAPEN BATZUK 
I. Aurkeztutako informazioaren egile-eskubideak mantentzen 

zaizkio Bake eta Elkartasuna Euskadi erakundeari, erakundearen 
berezko sustapenetan zabaltzeko eskubidearekin. Inola ere ez 
zaizkie hirugarrenei lagako, baimendutako pertsonaren baimen 
sinatua izan ezik. 

 
II. Oinarri hauetan aurreikusi ez den edozein gertaera edo horren 

interpretazioari buruzko zalantza Bakea eta Elkartasuna 
Euskadiren irizpidearen arabera ebatziko da. 

 
III. Deialdi honetan parte hartzeak berekin dakar oinarri hauetan 

jasotako xedapen guzti-guztiak onartzea. 
 

IV. Parte-hartzaileak edozein unetan eman dezake baja harpidetzan, 
etorkizunean informaziorik jaso ez dezan. 

 

Nork egina:       Parte - hartze: 


	OINARRIAK
	BESTE XEDAPEN BATZUK

