
HIZKI LABURREN LEHIAKETA

Hizki laburren lehiaketa euskararen erabilera sustatzeko proposatzen dugu.
Oihaneder Euskararen Etxearekin elkarlanean antolatua.

1. Gaia:
ARBASO hitza proposatzen dugu. Hitz hau testuan erabiltzea derrigorrezkoa
da.

2. Epeak eta parte hartzea:
- Lanak bidaltzeko epea urriaren 13tik azaroaren 13ra izango da.
- Parte hartzeko baldintzak:

- 16 urtetik - 30 urtera bitartekoa (biak barne) izatea.
- Bidalitako testuak gehienez 1000 hitz izan ditzake.
- Testu bakoitzak izenburua izan behar du.
- Partaide bakoitzak nahi beste lan bidali ditzake.
- PDF formatuan bidali beharko dira lanak info.gauekoak@gmail.com

helbidera.
- Egilearen datu hauek bidali behar dira emailean: izen-abizenak, jaiotze

data, kontaktatzeko telefonoa eta bizitokia.
- Parte hartzaileek ez dute zertan Gasteiztarrak izan, edonork 

har dezake parte.
- Ez dira kontutan hartuko baldintzak betetzen ez di tuzten lanak.

3. Epaimahaia eta epaiak:
- Epaia emateko orduan, honako hau baloratuko da:

- Proposatutako hitza testuan erabili izana.
- Testuen originaltasuna.
- Euskararen erabilera egokia.

- Epaimahaia Gauekoak lantaldeko kide batek, Oihaneder Euskararen Etxeko
teknikari batek eta Gazteriako teknikari batek osatuko dute.
- Epaia azaroaren 20an argitaratuko da sare sozialet an.

4. Sariak:
- 3 sari banatuko dira partaideen artean:

- 1.saria: Gasteizko liburu-denda batean gastatzeko 200€-ko bono
txartela.

- 2. saria: Gasteizko liburu-denda batean gastatzeko 100€-ko bono
txartela.



- 3.saria: Gasteizko liburu-denda batean gastatzeko 50€-ko bono
txartela.

5. Sari banaketa:
- Azaroaren 20an egingo da sari banaketa.
- Bidalitako lanak irakurgai egongo dira udaletxeko web orrialdean hilabete

batez.

6. Oharrak:
- Aurretik aipatutako puntuekin edozein zalantza argitzeko , jarri gurekin

kontaktuan info.gauekoak@gmail.com   helbidean.
- Lehiaketaren antolatzaileak bidalitako lanen batean baldintzak betetzen ez

direla edota lanak kutsu iraingarria duela ikusten badu, automatikoki 
lehiaketatik kanpo geldituko da eta ez da argitaratuko.

- Parte hartzearekin batera, aipatutako oinarriak eta epai-mahaiaren 
erabakiak ere onartzen dira.

Tratamenduaren arduraduna
Responsable del tratamiento

Vitoria-Gasteizko Udala - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (IFK- CIF: 
P0106800F)

Tratamendua egingo duena
Encargado del tratamiento

IKUDEA XXI S.L.

Tratamenduaren arduradunaren 
kontakturako datuak
Contacto del Responsable del tratamiento

Calle Pintor Teodoro Dublang kalea, 25 
01008 Vitoria-Gasteiz, Álava
945 161 616 - informacion@vitoria-gasteiz.org - www.vitoria-
gasteiz.org

Datuak Babesteko Ordezkariaren 
kontakturako  datuak
Contacto de la Delegada de Protección de
Datos

dbo-dpd @vitoria-gasteiz.org

Tratamenduaren xedeak
Finalidad del tratamiento

Gasteizko gazteentzako kultura eta aisialdi sortzaile, osasungarri eta 
parte-hartzailea sustatzeko programaren (GAUEKOAK) kudeaketa.

Gestión del Programa de Cultura y Ocio Creativo, Saludable y 
Participativo de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz, GAUEKOAK.

Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri 
juridikoa
Legitimación o base jurídica del tratamiento

DBAOko 6.1.a) artikulua: Interesdunak bere datu pertsonalak 
tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati edo gehiagori
begira.
Artículo 6.1.a) RGPD: El interesado dio su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos.

Hartzaileak 
Destinatarios

Datu pertsonalik ez zaie hirugarrenei lagako.
Los datos no serán cedidos a terceros.

Gordetzeko epea 
Plazo de conservación

Datuak gorde egingo dira, jaso ziren xederako eta/edo xede horretatik
eta  datuen  tratamendutik  erator  litekeen  erantzukizun  oro
preskribatzeko legez ezarritako epeak iraungi bitartean. Horrez gain,
gorde  egongo  dira  baita  pertsona  interesatuarekin  izandako
harremanetik eratorri litezkeen
erreklamazioak egiteko edo horietatik babesteko aurreikusitako epeak
iraun  bitartean.  Orobat,  artxibategi  eta  dokumentazioari  buruzko
araudian xedatutakoa aplikatuko zaie datuei.
Los datos se conservarán el  tiempo necesario  para cumplir  con la
finalidad  para  la  que  se recabaron  y/o  durante  los  plazos  legales
previstos  para  la  prescripción de cualquier  responsabilidad que se
pudiera derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los mismos.
Igualmente,  se  conservarán  durante  los  plazos  previstos  para  el
ejercicio  o  la  defensa  de  reclamaciones  derivadas  de  la  relación
mantenida con la persona interesada. Asimismo, les será de
aplicación
lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

Pertsonen eskubideak 
Derechos de las personas

Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak
datuak ikusi ditzake, aldatzekoeskatu, edo, hala behar bada, datuak
ezeztatzeko eskatu, horien kontra agertu edo tratamendua mugatzeko
eskatu.
Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su 
rectificación o, en su caso, supresión, oposición o limitación de
tratamiento, a través de la Delegada de Protección de Datos.


