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IIIIII...LLLeeehhhiiiaaakkkeeetttaaa   
BBBiiirrrzzziiikkklllaaatttuuutttaaakkkooo   GGGaaabbbooonnn   AAApppaaaiiinnngggaaarrrrrriiiaaakkk   

   
Birziklatutako Gabon Apaingarrien II. Lehiaketa hau abian jartzean, gonbitea egiten da eguberri-
jaiez gozatzera era arduratsu, parte-hartzaile eta ingurumenarekin begirunetsuan. 

 

OINARRIAK 
1. Helburua 
Lehiaketa honen helburu nagusia da esparru publikoetarako Gabon apaingarriak egitea 
baztertuko ziren ondakinez egindakoak; zeinek, eraldaketa bidez, apaingarri bezala erabilera 
berria izan dezaketen. 
Helburua da kontzientzia hartzea egunero sortzen ditugun ondakinen inguruan, eta berekin 
dakartzaten ingurumen-arazoez; behargabeko kontsumoa saihestearen balioa, eta balizko 
konponbideen bilaketa eta aurkikuntza ulertuz. 
 
2. Partehartzaileak 
 
Nahi duten pertsona guztiek partu har dezakete, ondorengo kategorien arabera: 

- 7 urte bitartekoak 
- 8 eta 16 urte bitartekoak 
- Helduak 
- Talde kategoria: talde bakoitzak, gutxienez, 5 pertsonek osatu behar dute. 

 
Horretarako, lana gehi eskabidea aurkeztu beharko dute -atxikitako ereduari jarraituz- 
abenduaren 12ra arte itxitako GUTUN-AZAL batean, adieraziz: izena, abizenak, adina, 
helbidea, harremanetarako telefonoa eta lanaren izenburua. Izen ematea hainbat lekuetan egin 
daiteke: udal bulegoetan, astelehenetik ostiraletara 9:00etatik 14:00ak arte; eta liburutegian 
edo ludotekan astelehenetik larunbatera, arratsaldez. 
 
TALDE kategorian taldea osatzen duten pertsona guztien datu pertsonalak adierazi behar dira. 
 
 
3. Teknika 

Teknika librea izango da. Edozein hondar-materiala erabili ahal izango da: plastikozko botilak, 
cdak, kubo-estalkiak, laten uztaiak, latak, tetrabrickak, bizikletako gurpilak, kableatzeko tutuak, 
oihala, kortxoa, beira… Betiere, Gabonak gaiarekin zerikusia duen objektu berri bat bihurtu 
badaiteke (Gabonetako bolak, faroltxoak, katetxoak, lanparak, gabonetako zuhaitzak…). 
Lehiaketarako lanak zorrozki argitaragabe eta jatorrizkoak izan beharko dira; eta saritugabeak 
izango dira beste inongo lehiaketatan edo sariketan, ez osotasunean, ez zatika. 

 
4. Sariak eta kategoriak 
Lau kategoria dira, eta haietako bakoitzaren lanik onena sarituko da. 
 
5. Balorazioa egiteko irizpideak 
- Sormena 
- Materialen transformaziorako beharrezko teknika. 
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- Baliabideen kontsumo txikia. 
- Balio ez sexista ez diskriminatzaileen defentsa, eta estereotipo maskulino eta femenino 

tradizionaleko haustura balioetsiko dira.  
 

6. Epaimahaia 
Epaimahaia ingurugiroarekin eta hezkuntzarekin lotura duten pertsonek osatuko dute. 
 

7. Erakustaldia eta epaia 
Aurkeztutako lanak erabiliko dira Santikurutze Kanpezuko Kultur Etxeko ludotekan egingo den 
apaingarrien erakustaldirako. 
Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da, eta berau organo eskuduna izango da azaldu 
daitekeen edozein gertaera, hautematea edo iradokizuna ebazteko. 
 

8. Lanen erakustaldia 
Apaingarriak Kanpezuko Kultur Etxean ikusgai egongo dira Gabonetan. Sortzaileek 2016ko 
urtarrilaren 7tik aurrera jaso ahal izango dituzte, betiere urtarrilaren 21a baino lehen.  
Udalak kenduko ditu esandako datan jaso gabeko materialak. 
 
 

9. Datu Pertsonalen Babesa 
Parte-hartze eskabidearen bidez jasotako datuak lehiaketaren oinarriek adierazi bezala 
artatuko dira, hirugarrenei utzi edo komunikatu gabe. 

Oraingo eskarian jasotako datu pertsonalak interesatuaren baimenarekin jasotzen dira, eta 
automatizatutako tratamendua izango dute baita Kanpezuko Udalaren Informazio Sistemari 
gehituko ere. Aipaturiko datuen erabilera udal-kudeaketara murriztuko da, Datu Pertsonalak 
Babesteko 1999ko abenduaren 13ko Lege Organikoan xedatutakoa betez haien lagapena edo 
komunikazioa beste Administrazio Publiko batzuei edo hirugarrenei  egin ahalko da. 
Erabiltzaileek, datuetara sartu, horiek zuzendu, ezabatu eta baliogabetzeko eskubidea izango 
dute Jendearen Arreta Zerbitzuaren bidez. 
 

10.  Xedapen orokorrak 
Sariketa honetan parte hartzeak oinarri hauetan jasotzen diren xedapen guztiak ezagutzen eta 
onartzen direla esan nahi du. 
Kanpezuko Udalak eta Epaimahaiak gordetzen dute, oraingo oinarrietan araututa egon gabe 
ere, lehiaketaren arrakasta handienari laguntzen dion edozein ekimen hartzeko eskubidea; 
bere erabakien kontra erreklamaziorik ezin izango da aurkeztu. 
Antolakuntzak lehiaketa huts deklaratzeko ahalmena beretzat gordetzen du. 

   
   
   
   
   
   


