
 

 

"balkoirik edo izkinari 

munstrotsuena eta altxor 

ezkutuaren bilaketa 

 

 

1.  Parte-hartzaileak:  

Eguesibarren erroldatutako biztanle guztiek lehiaketetan parte hartzen ahalko dute: 

- Ibarreko balkoirik edo mustrotsuena. 

- Ibarreko sekretu ezkutuaren bila.  

 

2. Betebeharrak, bidaltzeko modua eta epeak: 

- Balkoirik edo izkinarik mustrotsuena: parte-hartzaile bakoitzak bere sare 

sozialetan argitaratuko du emaitza, betiere #HalloweenValleEgüés traolarekin, 

apainketarik beldurgarriena irabazle aldarrikatzeko. 

*Materiala: teknika erabat librea izanen da, hala balkoian nola etxe barneko 

izkinan, eta denetariko apainketak, akuarelak, argizariak, errotulagailuak, 

material-birziklatuak eta beste erabiltzen ahalko ditu.  

*Bidalketa: azaroaren 3ra arte.  

 

- Ibarreko sekretu ezkutuaren bila: urriaren 26tik azaroaren 3ra, Ibarreko 

herritarrek “sekretu ezkutua” aurkitu beharko dute kokapen ospetsu batean, 

baina aurkitzeko zaila, hori bai gure Ibarrean dagoena. Behin huraxe 

aurkitutakoan, haren ondoan argazki atera eta irudia beren sare sozialetara igo 

beharko dute, #HalloweenValleEgüés traolarekin. Sare social ofizialetan, 

hainbat arrasto argitaratuko dira sekretu ezkutua aurkitzen laguntzeko. 

 

3.  Sariak: 

Lehiaketa: izkinarik edo balkoirik munstrotsuena: hiru irabazle izanen dira eta 70 €, 

50  eta 30 €-ko hiru txatel. Ibarreko edozein establezimendutan kontsumitzeko, 

ostalaritzan barne. Txartelak ezin izanen dira zatikatu, hau da, txartelaren zenbateko 

osoa establezimendu berean kontsumitu beharko da (edari alkoholdunak kanpo 



 

daude).  

 

Lehiaketa: Ibarreko Sekretu ezkutua: Bi irabazle izanen dira eta 70 €-ko bi txartel 

Ibarreko edozein establezimendutan kontsumitzeko. Ostalaritzan barne. Txartelak 

ezin izanen dira zatikatu, hau da, txartelaren zenbateko osoa establezimendu berean 

kontsumitu beharko da (edari alkoholdunak kanpo daude) 

 

 Bi lehiaketaren irabazleak Udalaren webgunean eta sare sozialetan argitaratuko 

dira, azaroaren 5ean.  

 

4.- Baldintza orokorrak: 

- Egusibarko udalak eskubidea izanen du parte hartzeko baldintzak betetzen ez dituzten 

persona oro kanporatzeko, bai eta lehiaketa behar bezala erabiltzen ez dutenak ere. 

- Debekaturik dago parte-hartzaileek elementu pornografikoak, sexualak eta desegokiak 

erabiltzea, baldin eta pertsonaren irudia edota ohorea urratzen badituzte. 

 

5.- Batu pertsonalen babesa: 

Parte-hartzaileek baimena ematen dute beren datu pertsonalak Eguesibarko Udalaren 

fitxategi batean sartzeko. Datu horiek helburu hauetarako erabiliko dira soilik txapelketa 

kudeatzeko, irabazleekin harremanetan sartzeko eta lehiaketako beste edozein gai lantzeko.  

Parte-hartzaileek bermatu eta egiaztatzen dute bere informazio pertsonala egiazkoa, 

zehatza, indarrekoa eta bentakoa dela.  

Datuen titularrak eskubidea izanen du datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta deuseztatzeko. 

Horretarako, biblioteca-liburutegiaolaz@egues.es helbidera idatzi beharko du, bere 

NANaren kopia edo identifikazio dokumnetua erantsirik.  

 

6.- Eskubideen titulartasuna: 

Saria behin onarturik, irabazleek obrak ustiatzeko eskudie guztiak emanen dizkiote 

Eguesibarko Udalari, eta, zehazki, obra horiek erreproduzitzeko, zabaltzeko eta jendaurrean 

jartzeko eskubidea. Izan era, hori guztia gaur egungo zabalkunde  oro erabiliz egiten ahalko 

du. Udalak, besteak beste: material grafikoak, ikus-entzunezkoak, publizitate alorreko 

baliabideak, Internet eta xede komertzialik ez duten gizarte sareak. Nolanahi ere, obran 
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egilearen izena agertuko da.  

 

7.- Beste arau batzuk: 

Lehiaketa hauetan parte hartu nahi izanez gero, parte-hartzaile gustiek onartu beharko 

dituzte oinarri hauek, bai eta lehiaketatik atera litezkeen gai ororen gainean ebatzitakoa ere. 

Izan ere, oinarriak onartu ezean, parte-hartzailea lehiaketatik kanpo geldituko da eta, horren 

ondorioz, Eguesibarko udalak es du persona horrekin lehenago hartutako betebeharrik ere 

bete beharko.  

Egusibarko Udalak eskubidea izanen du beti edozein unetan lehiaketaren sisteman edo 

anolakuntzan nahi beste aldaketa Egiteko. Era berean, hasi baino lehen bertan behera uzten 

ahalko du lehiaketa, baldin eta bidezko arrazoi batengatik halakorik erabakitzen badu, eta ez 

du horregatik inolako erantzukizunik izanen. Halere, aldaketa horiek webgunetik eta beste 

komunikabide batzuetatik iragarriko dira. Ahal den guztia eginen da aldaketa horiek parte-

hartzaileei kalterik ez Egiteko eta parte-hartzaileen artean aukera desberdintasunik ez 

sortzeko. 


