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1.- LEHIAKETAREN XEDEA 

Getxoko Udaleko Ingurumen Sailak argazki lehiaketa deitu 

du, garraio jasangarrien erabilera eta multimodalitatea, hau 

da, hainbat garraio mota jasangarriren konbinazioa 

(bizikleta, autobusa, metroa, oinez, bizikletaz edo patinez 

ibiltzea) sustatzeko xedez.  

2. LEHIAKETAREN IZAERA 

Lehiaketa doakoa izango da, eta Oinarri hauetan adierazitako 

baldintzen arabera gauzatuko da. 

Lehiaketa honetan, argazki zaleek edo profesionalek hartu ahal 

izango dute parte, edozein nazionalitatekoak, 18 urtetik 

gorakoak. 

Partaide bakoitzak bi argazki bidali beharko ditu, eta 

horietako bakoitzean partaidea agertu beharko da, garraio 

jasangarri bat erabiliz, Getxoko udalerrian: bizikleta, garraio 

publikoa, patinak, patinetea…   

Argazkiak beste pertsona batek hartu ahal izango ditu, selfie 

bat izan edo argazki atzeratua erabili. Parte hartzen duen 

argazkia edozein gailurekin atera ahal izango da: kamera, 

telefonoa, tableta, etab.  

Lehiaketaren gaia betetzen duten eta programatutako daten 

barruan parte hartzeko jarraibideak eta oinarri hauetan 

zehaztutako eskakizunak jarraitzen dituzten argazkiak izango 

dira lehiaketan onartuko diren bakarrak. 

Ezin izango dute lehiaketan parte hartu erakunde 

antolatzaileekin lan harremana duten pertsonek. 

3.- PARTE HARTZEKO MODUA 

Zure argazkiak hodeian gordetzeko edozein zerbitzura igo 

ditzakezu (Google Drive, DropBox, etab.) eta esteka bat bidali  

semgetxo@gmail.com helbidera, handik jaisteko.   

Zure argazkiak zuzenean bidali ahal izango dizkiguzu mezu 

elektronikoz semgetxo@gmail.com helbidera. 

Kasu guztietan ere, argazki biak batera bidali beharko dira, 

eta gaian “Getxo mugikortasun argazkia” zehaztu, izena, 

abizena, e-maila eta telefono mugikor zenbakia adieraziz.   

4.- SARIAK 

Tilt 100 Negra B’twin bizikleta tolesgarria zozketatuko da 

oinarriak betetzen dituzten partaide guztien artean. 

 
5. EGUTEGIA 

Lehiaketa 2018ko irailaren 16ko 00:00etan hasiko da, eta 

2018ko irailaren 30eko 23:59an amaituko da. Une horretatik 

aurrera argitaratutako irudiak ez dira lehiaketan sartuko. 

Epaimahaiaren erabakia irabazleei jakinaraziko zaie. 

6.- IRUDI ESKUBIDEAK 

Lehiakideek, beharrezkoak diren lege terminoen barruan, 

euren argazkien irudi eskubideak antolakuntzaren esku uzten 

dituzte, material hori sustapenerako erabili ahal izateko, 

edozein komunikazio kanaletan edo mediotan, eta, hala bada, 

lehiaketaren amaieran erakusketa egiteko, horretarako 

aurkeztu diren irudiekin.  

Antolakuntzak, argazki bat salatzeko edo kentzea eskatzeko 

eskubidea izango du, irudiren batek eskubide pertsonalak 

zapaltzen baditu, iraingarria edo baztertzailea bada edo 

antolakuntzarentzat bidezkoa izan daitekeen beste edozein 

arrazoirengatik.  

7.- DATUEN BABESA 

Lehiaketa honetan izena ematean bildutako datuak Getxoko 

Udaleko Ingurumen Sailaren datu basean geratuko dira, eta 

Udaleko sail horrek etorkizunean antola ditzakeen jarduerei 

buruzko informazioa bidaltzeko baino ez dira erabiliko, 

Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari dagokionez aplikatu 

beharreko arautegia une oro aplikatuz. 

Datu base horretatik baja eman nahi izanez gero, mezu 

elektronikoa bidal dezakezue semgetxo@gmail.com 

helbidera, “baja” izenburuarekin. 

8.- ERANTZUKIZUNAK 

Antolatzaileek edozein partaidetza baliogabetzeko eskubidea 

izango dute, datuen edo lehiaketaren manipulazio 

desegokiaren susmoak badituzte edo partaidetza horrek 

oinarri hauetan deskribatutako eskakizunak betetzen ez baditu 

edo lehiaketaren arauen edo xedearen kontrakoa bada. 

8.- OINARRIEN ONESPENA 

Lehiaketan parte hartzean, partaideek eta irabazleek, Oinarri 

hauetan deskribatzen diren baldintzak onesten dituzte. Oinarri 

hauen interpretaziotik sor daitekeen edozein zalantza 

antolakuntzak ebatziko du. 


