
 
 

 

 

 

GETXOKO BALKOIAK ETA/EDO LEIHOAK APAINTZEKO LEHIAKETAN 
PARTE HARTZEKO OINARRIAK 

 
 

 

GETXO ENPRESAk lehiaketa honen deialdia egiten du, etxebizitzak eta kaleak ederretsi ditzaten 

sustatzeko eta sustatzeko, Getxoko Erakusleihoen 32. Lehiaketaren deialdiarekin bat eginez. Lehiaketa 

horretan, tokiko negozio txikiek ere beren erakusleihoak apaintzen dituzte eta online presentzia zaintzen 

dute, gure udalerriko kaleak ere apaintzen lagunduz. 

 

 

PARTE HARTU DEZAKETE: 

Udalerrian balkoiak eta/edo leihoak dituzten Getxoko biztanleak, lehiaketan izena eman ondoren. 

 

GAIA: 

Librea, edozein teknika eta estilo erabili daiteke. 

 
PARTAIDETZAREN ALDERDIAK 

- Parte hartzaileek aukeratuko dituzte, nahieran, erabiliko dituzten elementuak eta materialak, baina 
espaloiak, errepideak eta bizilagunen etxebizitzetarako sarbideak errespetatu behar izango dituzte. 

- Erabilitako elementuek eta materialek behar bezala zintzilikatuta eta ainguratuta egon beharko dute, 
erori ez daitezen. Lehiaketan izena eman duen pertsonaren ardura izango da, apainketaren 
elementuren bat edo zatiren bat bide publikora erortzen bada edo istripurik balego. Gainera, 
debekatuta dago proposamena argiztatzeko suzko zuziak, kandelak edo edozein elementu pirotekniko 
erabiltzea Balkoi eta/edo Leihoen Dekorazio Lehiaketan izena ematen duen pertsona bakoitza 
lehiaketara aurkezten duen proposamenaren arduraduna da. 

- Bizilagun bakoitzak balkoien eta/edo leihoen nahi beste apainketa aurkeztu ahal izango ditu lehiaketan. 
Pertsona batek sari bat lortu ahal izango du lehiaketan. 

- Lehiaketara aurkezten diren balkoiak eta/edo leihoak, gutxienez, abenduaren 18ra arte egongo dira 
apainduta. 

 

EPAILEAK: 

Getxo enpresak aukeratuko ditu, eta arte plastikoei eta grafikoei eta apainketari lotutako erakundeen/entitateen 
kideak izango dira. Abenduaren 13tik 18ra bitartean aurkeztutako proposamenak baloratuko dituzte eta 
erabakia apelaezina izango da. 

  



 
 

 

EPAIMAHAIAREN BALORAZIO IRIZPIDEAK 

- Diseinua. 

- Originaltasuna eta sormena. 

- Eskuz egindakoak eta lan neketsukoak. 

- Birziklatutako materiala erabiltzea. 

- Proposamena, oro har, elementuak, materialak eta koloreak konbinatzea. 

 

SARIAK  

- Bi sari emango dira: 

o Bi lagunentzako operarako sarrerak + kontserbako produktuen saskia. 

o Bi lagunentzako itsasaldi gidatua + kontserba produktuen saskia. 

 

- Sariak hutsik geratu ahal izango dira, epaileek uste badute aurkeztutako proposamenek ez dutela 
betetzen aurreko atalean adierazitako baldintzen kalitate maila. 

- Sariak banatzeko ekitaldi publiko bat egingo da abenduan. Irabazleari aldez aurretik jakinaraziko zaie 
sari banaketaren eguna, ordua eta tokia. 

 

IZENA EMATEA:  

- Doan da eta izena emateko sartu www.getxoenpresa.com/xxxx webgunean edo jarri Getxo 
Enpresarekin harremanetan (helbide elektronikoa: info@getxoenpresa.com edo Getxo Enpresaren 
egoitzan: Arene kalea, 22 - 48991 - 8:30etik 17:00etara). Adierazi izena, telefono zenbakia, helbide 
elektronikoa eta lehiaketan parte hartuko duen balkoia eta/edo leihoaren helbidea. 

 
- Izena emateko mezu bat bidali info@getxoenpresa.com helbidera. Bertan, lehiaketan parte hartuko 

duen balkoiaren eta/edo leihoaren apainketaren argazki bat erantsi (formatua: .jpg edo .png), 
horizontalean eta kalitate onarekin.  
 

- Izen ematea eta argazkia bidaltzea abenduaren 12ko 12:00ak baino lehen egin beharko da. 
 

PARTE HARTZEKO KONPROMISOAK 
 

- Lehiaketan parte hartuko duen balkoiaren eta/edo leihoaren apainketa kaletik ikusi beharko dira. 
 

- Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarriak osorik onartzea dakar. Gainera, Getxo Enpresak, erakunde 
antolatzailea izanik, oinarri hauetan aurreikusi gabeko edozein gairi buruz erabakia hartzeko eskubidea 
gordetzen du. 
 

- Parte hartzaileek doan lagatzen diote Getxo Enpresari bidalitako irudiengatik egokitu ahal zaizkien 
eskubide mota oro; zehazki, ondare izaerako jabetza intelektualeko eskubideak eta erreprodukziokoak, 
distribuziokoak, publikoaren esku jartzekoak, transformaziokoak, etab. 

 

 

GETXO ENPRESAk, G48204655 IFK zenbakia duenak, zure datu pertsonalen tratamenduaren arduradunak, jakinarazten dizu, 2016ko 

apirilaren 27ko Datuen Babesaren Araudi Orokorrean adierazitakoaren arabera, zure datu pertsonalak jaso eta tratatzeko orduan araudi 

horrek finkatutako neurri teknikoak eta antolaketa neurriak aplikatzen dituela, arduradunaren produktu eta zerbitzuak eskaintzeko 

asmoz, baita edonolako jakinarazpen bidaltzeko asmoz ere, hartara izendatutako bitartekoen bidez. Zuk, ukitutako edo interesdun gisa, 

eta datuen titular gisa, zeure adostasuna eta baimena ematen dituzu datuok arduradunaren datu basean sartzeko. Nolanahi ere, datuak 

eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko, mugatzeko, lekualdatzeko eta aurka egiteko eskubideak dohainik bete ditzakezu. Horretarako jo 

arduradunarengana: Arene kalea 22, Getxo, 48991, Bizkaia. Gutunean “RGPD” (Datuen Babesaren Araudi Orokorra) erreferentzia 

aipatu beharko duzu. 

Berariaz baimentzen dut Getxoko Balkoien eta/edo Leihoen Lehiaketari lotutako jakinarazpenak bidaltzea. 


