
OINARRIAK

Ongi etorri Euskararen Ginkana lehiaketara!
Euskaraz eta euskararekin dibertitzeko lehiaketa!

Ezetz galderak eta probak gainditu eta abenduaren 3an  
ospatuko den finalerako sailkatu! 

Erakutsi zure trebezia, eta irabazi bidaia bat globoan! 

Lehiaketaren gunea: vwww.euskararenginkana.net

Iraupena: Lehiaketak bi fase izango ditu. Lehen fasea azaroaren 2an abiatu eta azaroaren 
30ean eguerdiko 12etan amaituko da. Fase honetan astero argitaratuko diren probak eta asmatu 
beharreko galderak, euskaraz izateaz gain, euskararekin lotuta egongo dira. Lehen fasearen 
amaieran puntu gehien dituzten 10 lehiakideak abenduaren 3an Euskararen Nazioarteko Egunean 
Donostian ospatuko den finalerako sailkatuko dira. Finalerako sailkatzeko lehiakide ezberdinen 
artean puntu berdinketa egonez gero zozketa egingo da. Finalerako proba ezberdinak proposatuko 
dira eta azkarren asmatzen duena izango da lehiaketaren irabazlea.

Parte-hartzaileak: 1996 edo lehenago jaiotakoek parte har dezakete. Banakako lehiaketa da.

Izen ematea: Lehiaketan parte hartzeko ezinbestekoa da Euskararen Ginkanaren webgunean 
(http://www.euskararenginkana.net) izen emateko formularioa ongi betetzea.

Parte-hartzea: Behin Euskararen Ginkanaren webgunean izena eman ondoren, lehiakide 
bakoitzak posible izango du bere txokoan sartu eta une horretara arte argitaratuta dauden 
galderak erantzun edo aurretik emandako erantzunak aldatzea. Proba eta galdera guztiak 
http://www.euskararenginkana.net webgunea eta Kutxa Ekogunearen sare sozialetako profilen 
bidez hedatuko dira. Lehiaketaren lehen fasean proposatuko diren proba eta galderek, ez dute 
loturarik euren artean. Edozein momentutan erantzun daitezke, lehiaketaren azkeneko eguna 
baino lehen. Ez da beharrezkoa proba bat gainditzea hurrengoak egin ahal izateko. Lehen faseko 
galdera eta probak erantzuteko azken epea azaroaren 30ean eguerdiko 12etan amaituko da.

Zein izango da irabazlea?: Lehen faseko galdera eta proben emaitza ez da emango fase 
hau amaitu baino lehen. Proba eta galdera bakoitza gainditzean edo zuzen erantzuterakoan 
puntu batzuk irabazten dira. Puntu kopuru hori aldagarria da proba batetik bestera, proba 
bakoitzak daukan zailtasunaren arabera. Lehen fasea amaitzerakoan puntu gehien dituzten 
10 lehiakideak abenduaren 3an Euskararen Nazioarteko Egunean Donostian ospatuko den 
finalerako sailkatuko dira. Finalerako sailkatzeko lehiakide ezberdinen artean puntu berdinketa 
egonez gero zozketa egingo da.
Finalerako proba ezberdinak proposatuko dira eta guztiak azkarren asmatzen dituena izango da 
lehiaketaren irabazlea.
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Sariak: Finaleko probak azkarren gainditzen dituzten hiru lehiakideek honako sariak irabaziko dituzte.
 1.saria: Gipuzkoan zehar bidaia bat globoan bi lagunentzat.
 2.saria: Asteburu pasa landetxe batean bi lagunentzat.
 3.saria: Produktu ekologikoekin egindako afaria bi lagunentzat.

Adostasuna: Lehiaketa honetan parte hartzen duten partaideek arauak eta KUTXA EKOGUNEAren 
erabakiak onartzeko eta betetzeko konpromisoa hartzen dute. Erabaki horiek behin betikoak izango 
dira edozein alderdiri dagokionez.

Antolatzailea: KUTXA EKOGUNEA
Kudeatzailea: ERAGIN.COM

Izaera pertsonaleko datuak: Pertsona interesdunak emandako datuak dagokion prozedura edo 
jardueran aurreikusten diren helburuak betetzeko erabiliko dira, soilik eta esklusiboki.
Aipatutako datuak ezingo dira, inolaz ere, hirugarrenen eskuetan utzi trataera edo lagapen modura, 
eragindakoak baimena eman ezean, edo Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako abenduaren 
13ko 15/1999 Legeko 6.2 eta 11.2 artikuluetan aurreikusten diren kasuren batean hala adierazi 
ezean (BOE 298 zenbakia, 1999ko abenduaren 14koa).
Aipatutako 15/1999 Lege Organikoari jarraiki, datuen lagatzaileak edozein unetan erabili ahal 
izango du sarbide, zuzenketa, baliogabetze edo desadostasun eskubidea, horretarako dagozkion 
arauak betez.

www.euskararenginkana.net
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