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MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN 2018. URTEKO ASTEAN LAU BIZIKLETA TOLESGARRI 

ZOZKATZEKO OINARRIAK. 

 
Basauriko Udalak doako zozketa antolatu du behean adierazitako datarako. Hona hemen 

zozketa horren oinarriak:  
 

1. Xedea  
 
Herritarrek egitarauan jasotako jardueretan parte hartzea sustatzea, eta mugikortasun 
aktiborako bideen onurei buruz sentsibilizatzea.  
 

2. Zozketaren data eta ordua 
 
Bi mila eta hemezortziko irailaren hogeita seian, asteazkena, izango da zozketa, 11:00etan, 
udaletxeko bilera-aretoan.  
 
Nahi duen orok etorri ahalko du. 
 

3. Parte-hartzaileak  

 

Zozketan parte hartu ahalko dute hala nahi duten adindun guztiek, bai eta beren legezko 
tutoreen baimena duten adin txikikoek ere, baldintza hauek betetzen badituzte:  
 
- «BIZIKLETAREN XXIX. EGUNA – DÍA POPULAR DE LA BICICLETA» martxan parte hartzeko 

izena emanda egotea. Ariz Txirrindularitza Elkarteak antolatzen du, udalarekin elkarlanean, 
eta irailaren 16an egingo da. Bide horretatik izena eman dutenek dortsal-zenbakiarekin 
hartuko dute parte zozketan. Dortsala, bestalde, izena emateko hurrenkerari dagokiona 
izango da, 1 zenbakitik hasita.  

 
- Udalak larunbatean antolatuko duen irteera naturalistiko eta inklusiboan parte hartzea. 

Irailaren 22an egingo da. Izen-ematearen hurrenkeraren araberako zenbaki korrelatibo 
batekin hartuko du parte norbanako bakoitzak. «BIZIKLETAREN XXIX. EGUNA – DÍA 
POPULAR DE LA BICICLETA» martxaren azken zenbakiaren hurrengotik aurrerakoak izango 
dira zenbakiok.  

 

4. Zozketa nola egingo den 

 
Parte hartu nahi dutenen izena, abizen bi eta harremanetarako telefonoa jasoko dira. 
Norbanako bakoitzari zenbaki bat esleituko zaio zozketan parte hartzeko («Parte-hartzaileak» 
atalean jasotakoari jarraikiz).  
 

Bolak erabiliko dira zozketa egiteko. Bertara etorritakoen artean hautatutako boluntario batek 
(edota, boluntariorik ez balego, udal funtzionario batek) bolak aterako ditu: lehenengoa 
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irabazleari dagokiona izango da, eta beste laurak ordezkoenak (ezinezkoa bada irabazlearekin 
harremanetan jarri).  
 
Zozketaren emaitzak aktan jasota utziko dira.  
 
5. Saria 

 
Hiriko bizikleta tolesgarri bat izango da. Guztira, lau bizikleta zozkatuko dira.  
 

6. Irabazleari jakinaraztea  

 
Irabazlea ez badago zozketa egiten den unean, telefonoz jarriko dira harekin harremanetan, 
astebeteko gehienezko epean. Ezinezkoa bada harekin hitz egitea, ordezkoengana joko da, 
lehenengo bolatik laugarrenera, hurrenez hurre (kasu horretan ere, astebeteko gehienezko 
epean).  
 

7. Zozketa bertan behera uztea  
 
Zozketa ezingo da bertan behera utzi, aparteko arrazoiengatik ez bada.  
 

8. Publizitatea  

 
Basauriko Udalak, sustatzeko helburuekin, irabazleen izen-abizenak argitaratzeko eskubidea 
izango du.  
 

9. Oinarriak onartzea  
 
Zozketan parte hartzeak esan nahi du parte-hartzaileak bete-betean onartzen dituela legezko 
oinarri hauetako baldintzak.  
 
10. Datu pertsonalak  
 
Zozketa honetarako jasotako datu guztiak Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzko 
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoaren arabera tratatuko dira.  Saririk jaso 
ez duten erregistroak desagerrarazi egingo dira zozketa amaitu eta 
gero.==========================================================================
============================================================================== 


