
 
 

 
PARTE HARTZEKO OINARRIAK 

GETXO 2021EKO ERAKUSLEIHOEN XXXI. LEHIAKETA 
 

 

GETXO ENPRESAK lehiaketa honen deialdia egin du, kanpoko irudi fisiko eta birtuala zaintzen 
duten tokiko negozioen lana eta profesionaltasuna saritzeko. 

 

PARTE HARTU DEZAKE: 50 langile baino gutxiago dituzten eta banaketa-kate edo -taldeetakoak ez 

diren Getxoko saltokiak, ostalariak eta zerbitzu-enpresak. 

 

GAIA: librea, edozein gai eta estilo erabiliz. Lehiaketara aurkezten diren erakusleihoek bat etorri 

beharko dute enpresak egiten duen jarduera ekonomikoarekin. Proposamen erasokorra, 

diskriminatzailea eta iraingarria garatzeak lehiaketan kalifikazioa kentzea ekar dezake.. 

 

PARTE HARTZEKO MODALITATEAK:  

Establezimendu bakoitzak parte hartzeko bi modalitate hauetan parte hartu ahal izango du: 

- ERAKUSLEIHO FISIKOA, establezimenduaren kanpoaldetik ikus daitekeen dekorazioa egiten 

bada, produktuak erakusteko espazio bat eduki edo ez. 

Era berean, eta aukeran, Eskaparate Fisikoaren kategorian lehiaketan izena ematen duten 

enpresek honako hauetan parte hartu ahal izango dute: 
 

- Bye Bye Plásticos Sariko Kategoria Berezi berria, ingurumena errespetatzen duten 

materialak erabiltzen diren erakusleihoari emango zaiona. 

- Jendearekiko interakzio-ekintza, kontuan hartuta Getxoko eta inguruko beste herri 

batzuetako bizilagunek lehiaketako erakusleihoak diseinatu eta/edo egin ditzaketela eta 

plazak mugatuak direla, ekimen honetan parte hartu duten pertsonekin lankidetzan aritu 

edo elkarreragin nahi duten enpresek eskatu egin behar dute lehiaketan izena ematean, 

azaroaren 29a baino lehen 

ETA/EDO 

- ERAKUSLEIHO BIRTUALA, web orria eta/edo profila sare sozialetan, profil kopuruaren 

mugarik gabe. 
 

 



 
 

 

EPAIMAHAIA: Getxo Enpresak izendatua eta erakusleiho-apainketako, diseinuko eta teknologia 

berrietako profesionalek soilik osatua. Lanbide Epaimahaiak balioetsiko ditu 2010eko abenduaren 

10etik 15era lehiaketara aurkezten diren erakusleiho fisiko eta birtualak, eta egokitzat jotzen dituen 

sariak eman gabe utzi ahal izango ditu. Zure erabakia apelaezina izango da. 

 
EPAIMAHAIAREN BALIOESPEN-IRIZPIDEAK 
Erakusleiho fisikoetan: 

- Multzo estetikoa (1. inprimaketa, atsegina). 

- Ideia (proposamen arriskutsua, desberdina). 

- Egikaritze-prozesua (ideiaren garapena). 
- Argiteria. 
- Kalitatea. 
- Enpresak egiten duen jarduerarekiko koherentzia. Azken irizpide hori lehiatzen den 

erakusleiho bakoitzeko puntuazioaren % 50 izango da. 

Establezimenduak Bye Bye Plasticos 'kategoria berezia aukeratzen badu, honako hauek 
baloratuko dira: 

o Material jasangarriak erabiltzea (kartoia, LED argiztapena, material birziklagarriak, 

etab.) 

o Bezeroari iraunkortasunaren berri ematea. 
 
Erakusleiho birtualetan – (Webak): 

- Multzo estetikoa (1. inprimaketa, atsegina). 

- Erabiltzailearen esperientzia (karga-denbora, kontrasteak, testuen tamaina, etab.). 

- Nabigazioa (menuak, argitasuna, elementu kopurua) 

- Edukia (koherentea, antolatua, erraz irakurtzeko modukoa, ikus-entzunezko edukia) 

- Gako-hitzak erabiltzea (bere jarduerarekin zerikusia duten eta garrantzitsuak diren hitzak 

dituzten testuak). 

Erakusleiho birtualetan – (RRSS):  
- Identitatea (logotipoa, nor garen, kontaktua). 

- Testuak eta mezuak. 

- Storie-en erabilera 

- Edukia (koherentea, antolatua, erraz irakurtzeko modukoa, ikus-entzunezko edukia) 

- Argitalpenen aldizkakotasuna 

 
 
 



 
 

 
 

SARIAK 
SAILKAPEN OROKORRA ESCAPARATE FISIKOA 
1. saria: koadroa + operarako 2 sarrera + gozoki-saskia + edertasun-tratamendua + 18 publizitate-

modulu prentsa idatzian. 

2. saria: edertasunaren tratamendua + bitxigintzako pieza + 15 publizitate-modulu prentsa idatzian + 

2 sarrera Arte Ederren Museoan. 

3. saria: 2 sarrera operarako + esperientzia nautikoa + 12 publizitate-modulu prentsa idatzian + 2 

sarrera Arte Ederren Museoa. 

4. saria: esperientzia nautikoa + bitxigintzako pieza + prentsa idatziko 8 publizitate-modulu + 2 

sarrera Arte Ederren Museoa. 

5. saria: Gabonetako saskia + 10 manikurako bonoa + 40 iragarki + 2 Guggenheim Museorako 

sarrera. 

6. saria: esperientzia nautikoa + 10 manikurako bonoa + prentsa idatziko publizitateko 6 modulu. 

7. saria: esperientzia nautikoa + kontserbako produktuen lotea + prentsa idatziko publizitateko 6 

modulu. 

8. Saria: gozokien saskia + 25 iragarki + 2 sarrera Guggenheim museoan. 

9. Saria: Gabonetako saskia + esperientzia nautikoa. 

10. Saria: kontserbako produktuen lotea + 20 iragarki. 

11. Saria: Gabonetako saskia + 4 sarrera haurrentzako operarako. 

12. Saria: esperientzia nautikoa + 2 sarrera Museo Guggenheim gemheim. 

13. Saria: Gabonetako saskia + 2 sarrera Arte Ederren Museoan. 

14. Saria: esperientzia nautikoa. 

15. Saria: gozoki-saskia. 
 

Bye Bye Plásticos 'sari berezia: operarako 2 sarrera + bitxigintzako pieza + Guggenheim 

Museorako 2 sarrera. 

-Bestalde, Bye Bye Plásticos 'sariaren kategoria berezian parte hartzen duten negozioek Sailkapen 

Orokorrean emandako sariak eskuratzeko aukera izango dute. 

 
ERAKUSLEIHO BIRTUALAREN SAILKAPEN OROKORRA  
1. saria: koadroa + Gabonetako saskia + esperientzia nautikoa + 2 pertsonarentzako janaria + 18 

publizitate-modulu prentsa idatzian. 

2. saria: bitxigintzako pieza + irratsaioaren zuzeneko emanaldia + 2 sarrera Arte Ederren Museoa. 

3. saria: operarako 2 sarrera + kontserbako produktuen sorta + esperientzia nautikoa + prentsa 

idatziko 12 publizitate-modulu. 



 
 

 

4. saria: esperientzia nautikoa + bitxigintzako piezaz + prentsa idatziko 8 publizitate-modulu + 2 

sarrera Arte Ederren Museoa. 

5. saria: edertasun-gaien saskia + 10 manikurako bonoa + 40 iragarki + 2 Guggenheim museoa. 

6. saria: haurrentzako operarako 4 sarrera + 10 manikurako bonoa + 6 modulu prentsa idatzian. 

7. saria: kontserba-produktuen sorta + 30 iragarki + 2 sarrera Arte Ederren Museoa. 

8. Saria: bitxigintzako pieza + 25 iragarki. 

9. Saria: esperientzia nautikoa + Gabonetako saskia. 

10. Saria: kontserbako produktuen lotea + 20 iragarki. 

11. Saria: haurrentzako operarako 4 sarrera + kontserban dauden produktuen sorta. 

12. Saria: Gabonetako saskia + 2 sarrera Guggenheim museoan. 

13. Saria: gozoki saskia + 2 sarrera Arte Ederren Museoa. 

14. Saria: esperientzia nautikoa. 

15. Saria: Gabonetako saskia. 

 
IZENA EMATEA ETA PARTE HARTZEA 
Negozio elkartuak: doakoa 

Bazkide ez diren negozioak: 20 €+ BEZaren % 21 

(*) Lehiaketan Eskaparate Fisikoaren Kategorian izena ematen duten enpresei 40 €kobratuko zaizkie 

fidantza gisa, betiere erakusleihoa apainduta badago eta horren irudia antolakundeari bidali bazaio, 

abenduaren 9a baino lehen. 

- Izen-emateak abenduaren 9a baino lehen egingo dira, 12: 00etan, 

https://www.getxoenpresa.com/actividades/31-concurso so-de-escaparates-de-

getxo/helbidean, edo Getxo Enpresarekin harremanetan jarriz, info@getxoenpresa.com 

helbide elektronikoaren bidez edo Getxo Enpresaren egoitzan (Arene kalea 22). 48991. 8: 

30etik 17: 00etara), honako hauek adieraziz: 

- Erakusleiho fisikoaren kategorian parte hartzen bada: establezimenduaren 

helbidea, harremanetarako pertsona, hala badagokio, "Bye Bye Plásticos" kategoria 

berezian eta/edo "publikoarekin elkarreragiteko ekintzan" parte hartzen badute, 

erakusleihoaren diseinuarekin bakarrik den edo erakusleihoaren edo bien 

egikaritzapenean bakarrik den adieraziz. 

- Erakusleiho birtualaren kategorian parte hartzen bada: web ataria eta/edo RRSS 

profila. 

- Getxo Enpresan integratuta ez dauden negozioek, gainera, izen-ematearen zenbatekoa eta 

fidantzaren zenbatekoa ordaindu beharko dute https://www.getxoenpresa.com/actividades/31-

concurso de-escaparates-de-getxo/helbidean, edo antolakuntzak ematen dizun kontu 

korrontean abonatu 

- Erakusketa Fisikoaren Kategorian parte hartzen duten negozioek: 



 
 

 
o Getxo Enpresara info@getxoenpresa.com helaraztea erakusleihoaren argazki bat, 

lehiaketara formatu horizontalean eta .jpg edo .png formatuan eta ebazpen onarekin 

aurkezten duena abenduaren 9ko 12: 00ak baino lehen. 

o Lehiaketaren kartela, Getxo Enpresak emandakoa, erakusleihoaren kanpoaldetik ikus 

daitekeen leku batean erakustea. Ez badago, negozioa konkurtsotik deskalifikatuko 

da. 

o Jendearekin elkarreragiteko ekintzan parte hartzen duen establezimendu bakoitzak 

baliozkotu egin beharko du, hala badagokio, 2021eko abenduaren 9a baino lehen 

ekintza exekutatu ahal izateko behar adina denboraz lankidetzan arituko den 

publikoaren pertsonak egiten duen diseinu- eta/edo exekuzio-proposamena. 

 

- Erakusleiho Birtualaren kategorian parte hartzen duten negozioek honako hauek 
bete beharko dituzte: 

o Ez dago mugarik lehiaketara aurkez daitezkeen RRSS profilen kopuruan. RRSS profil 

bat baino gehiago aurkeztuz gero, biak batera baloratuko dira. 

o GESBak eguneratuta edukitzea, lehiaketan izena eman baino gutxienez 2 
hilabete lehenago argitalpenik jasotzen ez duten RRSS profilak deskalifikatu 
egingo direlako  

- Lehiaketan parte hartzeak esan nahi du oinarri hauek osorik onartzen direla. Gainera, Getxo 

Enpresak, erakunde antolatzailea den aldetik, oinarrietan aurreikusi gabeko edozein gairi 

buruz erabakitzeko eskubidea izango du. 

- Parte-hartzaileek doan lagatzen diote Getxo Enpresari berari legokiokeen edozein eskubide 

mota, aurkeztutako irudiei dagokienez; zehazki, ondare-izaerako jabetza intelektualeko 

eskubideak, erreprodukziokoak, banaketakoak, jendearen esku jartzekoak, eraldaketa-

eskubideak, etab- Erakusleiho Birtualaren kategorian parte hartzen duten negozioek honako 

hauek bete beharko dituzte: 

 
 

 

 

 

Getxo ENPRESAk (IFK: G48204655), zure datu pertsonalen tratamenduaren arduradunak, jakinarazten dizu 2016ko apirilaren 27ko 

DBEOn aurreikusitakoaren arabera, zure datu pertsonalak bildu eta tratatzen dituzula, erregelamendu honetan ezartzen diren neurri 

teknikoak eta antolakuntzakoak aplikatuz, arduradunaren produktuak eta zerbitzuak eskaintzeko eta horretarako izendatutako 

hedabideen bitartez edozein motatako komunikazioak bidaltzeko. Zuk, kaltetu edo interesdun gisa, eta datuen titular zaren aldetik, 

baimena eta baimena ematen duzu arduradunaren datu-basean sartzeko. Nolanahi ere, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, 

mugatzeko, eramateko eta aurka egiteko eskubideak doan baliatu ahal izango dituzu, arduradunari honako helbide hau emanda: Arene 

kalea 22, Getxo, 48991, Bizkaia. Jakinarazpenean DBEO erreferentzia adierazita. 
 

Berariaz onartzen dut Getxoko Erakusleihoen Lehiaketari lotutako komunikazioak bidaltzea. 


