EGUBERRIETAKO ERAKUSLEIHOEN 6. LEHIAKETA

EGUESIBARKO EGUBERRIETAKO ERAKUSLEIHOEN VI. LEHIAKETAREN OINARRIAK
Eguesibarko Udalak lehiaketa hau deitu du Eguesibarko merkataritza-, ostalaritza- eta
zerbitzu-establezimendu guztientzat.
1 – Helburua
Eguesibarko Udaletik gure udalerriko merkataritza-bizitza dinamizatzen lagundu nahi
dugu. Helburu horrekin, seigarren urtez antolatu dugu lehiaketa hau, gure dendariak
Eguberrietako jaietan erakusleihoak eta lokalak erakargarriago egitera bultzatzeko.
2 – Izen-ematea
Izen-ematea 2020ko azaroaren 22ra arte egingo da, www.valledeegues.com
webguneko

inskripzioen

atalean

edo

desarrollolocal.tokigarapena@egues.es

helbidean.
Nahitaez bete beharreko datuak hauek dira: establezimenduaren titularraren izena,
parte hartzen duen establezimenduaren izena, IFZ/NAN, helbidea, telefonoa eta
helbide elektronikoa.
3 – Erakustaldia
Erakusleihoak edo bestelako erakustokiak 2020ko abenduaren 14tik 2021eko
urtarrilaren 7ra bitartean erakutsi beharko dira gutxienez.
4 – Parte hartzeko baldintzak
Eguesibarko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dauden eta
erakusleiho bat duten establezimendu guztiek parte hartu ahal izango dute.

Kanpoko erakusleihorik ez duten establezimenduen kasuan, parte hartu ahal izango
dute, baldin eta beren lokaleko espazio bat apaintzen badute, barruko eskaparte gisa,
epaimahaiak argi eta garbi identifikatu beharko duena.
Establezimenduak erakusleiho bat baino gehiago badu, horietako bat bakarrik aurkeztu
ahal izango da lehiaketara.
Establezimendu guztiek parte hartu dutela egiaztatu beharko dute, erakundeak
emandako bereizgarria ikusgai jarrita. Egiaztagiri hori ez izateak edo hura aurkitzeko
nahita egindako zailtasunak establezimendu parte-hartzailea deskalifikatzea ekarriko
du.
5 – Balorazioa
Edizio honetan kategoria hauek baloratuko dira:
• Erakusleihoan sortutako Eguberrietako giro onenaren saria.
• Eskaparate komertzialenaren saria (produktuaren erabilera onena).
• Erakusleiho berritzaileena.
• Publikoaren prezio berezia.
Establezimendu batek ezingo du sari bat baino gehiago pilatu.
6 – Epaimahaia
Epaimahaia sektoreko profesionalek eta adituek eta kultura eta merkataritza arloetako
zinegotzi delegatuak osatuko dute. Toki-garapeneko teknikariak idazkari-lanak egingo
ditu, eta hitza izango du, baina botorik ez.
Epaimahaia osatzen duten pertsonek establezimenduak bisitatuko dituzte balorazioa
egiteko, eta, beren irizpidearen arabera, egokitzat jotzen dituzten sariak emango
dituzte; hala iruditzen bazaie sariak eman gabe uzteko aukera izango dute.

7 – Herritarren partaidetza
16 urtetik gorakoek bozkatu ahal izango dute.
Bozketa abenduaren 20tik urtarrilaren 6ra egingo da.
Bozketa parte-hartzaileak On-line egingo dira www.valledeegues.com webgunean
dagoen esteka espezifiko baten bidez.
Bozketan parte hartzen duen pertsona bakoitzak hiru proposamen bozkatu beharko
ditu, 3, 2 eta 1 puntu emanez lehentasun-ordenaren arabera, eta osotara puntu gehien
lortzen dituen proposamenak irabaziko du.
Hiru proposamen bozkatu ez diren bozketak ez dira zenbatuko.
Pertsona bakoitzeko bozketa bakarra onartuko da; NAN batek bozketa bat baino
gehiago egiten duela antzemanez gero, egindako lehen bozketa bakarrik hartuko da
kontuan.
Establezimendu batek ezingo du sari bat baino gehiago pilatu; beraz, boto gehien lortu
dituen establezimenduak epaimahaiaren sari bat lortu badu, publikoaren saria
bozketan boto gehien lortu dituen hurrengo establezimendura igaroko da.
Bozketan parte hartzen duten guztien artean 50 euroko 5 erosketa txartel zozkatuko
dira, lehiaketara aurkeztutako saltokietan trukatzeko.
* Bozketan ezin izango dute parte hartu establezimendu lehiakideen titularrek.
8 – Sariak
Sari hauek emango dira:
• Eguberrietako

giro

onenaren

saria.

establezimenduaren sustapen-bideoa.

Oroigarria,

300

euro

eta

• Erakusleiho komertzialenaren saria (produktuaren erabilera onena): oroigarria,
300 euro eta establezimenduaren sustapen-bideoa.
• Erakusleiho berritzaileena. Oroigarria, 300 euro eta establezimenduaren
sustapen-bideoa.
• Ikusleen prezio berezia. Oroigarria, 300 euro eta establezimenduaren sustapenbideoa.
Gainera, 4 negozio irabazleek doako sustapen-gune bat izango dute udal MUPI batean
8 astez. Iragarkiak bi astean behin txandakatuko dira, publizitate-irismen handiagoa
lortzeko.
Udalak 100 euroko 3 erosketa-txartel zozkatuko ditu saririk jaso ez duten partehartzaileen artean.
Parte hartzen duten establezimendu guztiei dekorazio-elementu komun bat emango
zaie, establezimenduen kanpoaldean jarriko dena, negozioen irudi bereizgarria
lortzeko eta herritarrek lokaletara bisita dezaten sustatzeko.
Gainera, parte-hartzaileek sustapen-bideo bateratua jasoko dute, lehiaketako
erakusleihoen eta espazioen laburpena jasoko duena.
Epaimahaiaren epaia apelaezina izango da, saridunei jakinaraziko zaie eta urtarrilean
emango da jakitera sariak emateko ekitaldian. Eguesibarko Udalean egingo da osasunegoerak ahalbidetzen badu (eguna eta ordua konfirmatuko dira).
8 – Onarpena
Eguesibarko Eguberrietako Erakusleihoen VI. Lehiaketan parte hartzeak berekin dakar
oinarri hauek osorik onartzea.
9 - Datu pertsonalen babesa:

Parte-hartzaileek baimena ematen dute beren datu pertsonalak Eguesibarko
Udalaren fitxategian sartzeko. Datuak lehiaketa hau kudeatzeko, irabazleekin
harremanetan jartzeko eta lehiaketarekin zerikusia duen beste edozein gairi
erantzuteko baino ez dira erabiliko. Parte-hartzaileek informazio pertsonalaren
egiazkotasuna, zehaztasuna, indarraldia eta benetakotasuna bermatzen eta
erantzuten dute. Datuen titularrak datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta
datuak ezerezteko eskubideak baliatu ahal izango ditu, idatziz eskatuta
desarrollolocal.tokigarapena@egues.es helbidean, eta bertan, NANaren edo
identifikazio-dokumentuaren kopia aurkeztu beharko du.

