
 

LANDA IRAUNKORTASUNA PROIEKTUAREN LEHIAKETAREN OINARRIAK SARE 

SOZIALETAN, MUGIKORREKO 3 EGUZKI KARGAGAILUREN ZOZKETARAKO 

 

Erakunde antolatzaileak 

Lehiaketaren antolatzaileak Landa Iraunkortasuna proiektua osatzen duten 3 erakundeak dira: Erdialdea 

Garatzeko Partzuergoaren, TEDER Partzuergoaren eta Cederna Garalur Elkartearen Tokiko Ekintza 

Taldeak. 

Nafarroako Erdialdeko Tokiko Ekintza Taldea 

Q31173367H 

K/ Las Pozas, 13.  

31390 Erriberri 

sergio@navarramedia.org 

 

Cederna Garalur Elkartea 

G31372063 

K/ Berriobide 40. 

31013 Antsoain 

nuriarte@cederna.es 

 

TEDER Elkartea 

G31590219 

K/ Bell Viste 2.  

31200 Lizarra 

teder@montejurra.com 

 

Lehiaketaren egunak 

Lehiaketa 2021eko martxoaren 15etik uztailaren 15era bitartean izanen da. 

Parte hartzeko mekanika eta betekizunak 

Lehiaketaren gaia energia-aurrezpena eta energia-efizientzia da. Parte-hartzaileek gai 

horri buruzko aholkuak partekatu behar dituzte hiru lurraldeetako sare sozialetako 

profiletan (Facebook eta Instagram). Parte-hartzailearen testuak gako-hitz bat izan 

behar du zozketan sartu ahal izateko. Lurralde bakoitzak bere gako-hitz izanen du: 

#IraunkortasunaZM, #IraunkortasunaCG eta #IraunkortasunaTeder 

Saria  

Lurralde bakoitzeko saria mugikorretarako eguzki-kargagailu bat izanen da. Guztira, 3 kargagailu. 

Aukeratutako kargagailua ‘Light Humanity’ enpresari erositako gailu bat da. ‘Light Humanity’ irabazi 

asmorik gabeko proiektu bat da. Gizarte-ekonomiaren eta ekonomia solidarioaren parte da, eta landa 

eremuetan eguzki energiarako sarbide unibertsaleko proiektuak bultzatzen ditu. 

 



 

Zozketa-eguna eta irabazlea aukeratzea 

Zozketa 2021eko uztailaren 30ean eginen da. Erakunde bakoitzak bere lurraldean esku hartu dutenen 

artean eguzki-kargagailu bat zozketatuko du.  

Zozketa Social Gest plataformaren bidez eginen da, eta grabatu eginen da. 

Jakinarazpena irabazleei 

Erakunde bakoitzak Facebookeko eta Instagrameko zein bere profiletan argitara emanen du 

irabazlearen izena. Irabazleak 15 eguneko epea izanen du erakundearekin harremanetan jartzeko, saria 

jasotzeko.  

Irabazlea epe horretan erakundearekin harremanetan jartzen ez bada, erakundeak saria gordetzeko 

eskubidea izanen du hurrengo sustapen baterako. 

Irabazleek beren irudi-eskubideak lagatzea 

Lehiaketa honetan parte hartuko duten pertsonek onartzen dute Twitterreko edo Facebookeko haien 

erabiltzaile-izena eta profil publikoko argazkia erakunde antolatzaileen profiletan edo beste webgune 

batzuetan argitaratzea, sustapenaren irabazleen berri emateko. 

Luzapenak edo eteteak 

Zozketa luzatu edo bertan behera utz daiteke, une horretan egitea eragozten duten halabeharrezko 

arrazoiengatik. 

Datu pertsonalen babesa 

Erakunde antolatzaileek irabazleei jakinarazten diete beren datuak fitxategi batean gordeko direla, eta 

zehazten zaie datu horiek kudeaketa-helburuetarako erabiliko direla.  

Informazio, gardentasun, ezabatze edo ahazteko, datuak eramateko, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, 

ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak baliatzeko, pertsona horiek arestian aipatutako helbide 

elektronikoetara edo postaletara jo behar dute. Halaber, lehiaketa honi buruzko edozein zalantza edo 

erreklamaziotarako ere jo dezakete. 

Oinarriak onartzea 

Twitterreko edo Facebookeko erabiltzaileek sustapenean parte hartuta legezko oinarri horiek onartzen 

dituzte. 


