
 

 

 

 

ELikaKLIK BONUEN ZOZKETAN PARTE HARTZEKO OINARRI 

LEGALAK 

 

1.- SUSTAPENA ANTOLATZEN DUEN ERAKUNDEA 

Dendartean-ek, Gipuzkoako Merkatari, Ostalari, Zerbitzu Enpresa eta Autonomoen 

Elkarteen Bilkurak, Andre Mari 2, 20240 Ordizia, Gipuzkoa helbidearekin, CIF G20736864 

zenbakiarekin, antolatzen du zozketa, ELikaKLIK proiektuaren barruan. Proiektu hau 

aipatutako erakundearen eta Elgoibarko Udalaren arteko hitzarmenaren baitan garatzen da.  

 

Proiektua bultzatzeko eta parte hartzen duten denden erosketak sustatzeko, 100€-ko 

erosketa-bonu bat zozkatuko da establezimendu horietan kontsumitzeko (aurrerantzean, 

"promozioa"). 

 

 

 

2.- PARTE HARTZEKO MODALITATEA 

 

Promozioa 100€-KO EROSKETA BONU BATEN ZOZKETA IZANGO DA, eta bertan formulario 

bat betez parte hartu ahal izango da.  

 
- 18 urtetik gorako pertsona guztiek parte hartu ahalko dute. 

 
- Zozketan parte hartzeko nahikoa da: 

 

o Formulario digital hau betetzea: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMKY2_AJV752rg5RYGAv9G1BBLsZnYFAnC

y5lhrostr3yVCA/viewform?usp=sf_link  

 

o Zozketan parte hartuko duten establezimenduek eskainiko duten formularioa 

bete. 

 
- Soilik eskaturiko datu guztiekin beteriko formularioak emango dira onartutzat. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMKY2_AJV752rg5RYGAv9G1BBLsZnYFAnCy5lhrostr3yVCA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMKY2_AJV752rg5RYGAv9G1BBLsZnYFAnCy5lhrostr3yVCA/viewform?usp=sf_link


 

 

3.- SARIAK 

 

100€-KO EROSKETA BONU BAT zozkatuko da lehiaketan parte hartzeko baldintzak betetzen 

dituzten pertsona parte-hartzaile guztien artean. Bonoa 25€ko lau bonotan banatuko da. 

 

Bono hauek ELikaKLIK proiektuan parte hartzen duten Elgoibarko establezimendu fisikoetan 

trukatu beharko dira, bakarka edo bat baino gehiago erosketa berean: Armueta, Basueta 

Baserria, Doña Mercedes, Eizagirre, Ibarrenea, La Bermeana arrandegia, Patxi Harategia, 

Surya belardenda, Txilarre ekodenda eta Zeleta Baserria. 

 

Ezin izango dira eskudiruagatik edo beste edozein sarirengatik trukatu, eta ezin izango da 

aldatu edo modifikatu. 

 

Saria 2022/12/31 baino lehen kontsumitu beharko da. Behin data hori pasata, balio 

galduko du eta ezingo da erabili. 

 

4.- ZOZKETAREN IRAUPENA 

 

Zozketak hilabete iraungo du, 2022/10/10ean hasi eta 2022/11/10ean amaituko da. 

 

 

5.- ZOZKETAK ETA IRABAZLEAK ARGITARATZEA 

 

Zehaztutako baldintzak betetzen dituzten pertsonen artean, irabazlea hautatuko da 

ausazko hautaketa baten bidez, parte-hartzaile guztien artean.  

 

Zozketa bideoan grabatuko da eta edozein interesdunen eskura jarriko da. 

 

Erakunde antolatzailea sarituarekin harremanetan jarriko da, eta irabazleak antolatzaileak 

ezarritako orduan eta lekuan jaso beharko du saria. Aldi berean, saridunak argazki batean 

agertzeko prestutasuna izan beharko du, sariaren banaketari publizitatea emateko. 

 

2022/11/11n argitaratuko da irabazlearen izena Elgoibarklik.eus-en profil sozialen bidez, 

baita plataformaren albisteen atalean ere.  

 

6.- DESKALIFIKAZIOAK ETA ZIGORRAK 

 

Parte-hartzaileetako edozeinek oinarrietan eskatutako baldintzak betetzen ez dituela edo 

parte hartzeko emandako datuak baliozkoak ez direla ikusten bada, haien parte-hartzea 

deuseztzat joko da, eta promoziotik kanpo geratuko dira automatikoki, eta sustapen honen 

bidez emandako sarien gaineko eskubide guztiak galduko dituzte. 

 



 

 

 

7.- ERANTZUKIZUNETIK SALBUESTEA 

 

Adierazpen gisa, baina ez muga gisa, erakunde antolatzaileak ez du bere gain hartuko 

promozio honen garapenari edo sariari eragin diezaioketen galeren, lapurreten, 

atzerapenen edo hirugarrenei egotz dakieken beste edozein inguruabarren erantzukizunik, 

ezta saridunek promozio honetatik lortzen duten sariari dagokionez egiten duten 

erabileraren erantzukizunik ere. 

 

Ez da erantzukizunik hartuko sustapena egitea edo saria osorik edo zati batean baliatzea 

eragotz dezaketen ezinbesteko kasuetan edo ustekabeko kasuetan. 

 

 

8.- DATU PERTSONALEN BABESA 

 

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean ezarritakoarekin bat etorriz, parte-hartzaile 

bakoitzak, lege-oinarri hauek onartuta, baimena ematen du bere datu pertsonalak fitxategi 

batean sartzeko (fitxategi horren titulartasunpekoa da fitxategi hori), zozketa kudeatzeko, 

emaitzak zabaltzeko eta argitara emateko, eta saria emateko izapideak egiteko. 

 

Jakinarazten dizugu datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurkaratzeko, 

tratamendua mugatzeko, moldatzeko eta ahazteko eskubideak baliatu ahal izango dituzula, 

bita banakako erabaki automatizatuen xede ez izateko eskubidea ere, info@elgoibarklik.eus 

helbidera mezu bat bidalita. 

 

9.- ALDAKETAK ETA ONARPENA 

 

Elkarteak beretzat gordetzen du sustapen-oinarri horiek aldatzeko edo zabaltzeko 

eskubidea, sustapenean parte hartzen dutenen eskubideak kaltetzen edo kaltetzen ez 

dituen neurrian. 

 

Zozketan parte hartze hutsak esan nahi du parte-hartzaileak erabat onartzen dituela lege-

oinarri hauen baldintzak. 

 

10.- LEGERIA APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA 

 

Lege-oinarri horiek Espainiako legeriaren arabera arautuko dira. Oinarri hauen 

baliozkotasunarekin, interpretazioarekin edo betetzearekin lotuta sor daitekeen edozein 

erreklamazio edo eztabaida ebazteko eskumena izango dute parte-hartzaileek bizilekua 

duten hiriko epaitegi eta auzitegiek. 
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