
Parte hartzeko oinarriak 

ATERKIAK, ILE-MOZKETAK ETA LANDETXE BATEAN EGONALDIA 

ZOZKETATUKO DITUGU 

Ekimenean parte hartzen duten ile-apaindegiak 

Fernando Ileapaindegia (Mayor, 13 Azkoitia), Ivan Peluqueros (Ametzagaina, 29 

Donostia-San Sebastián), Blanco Peluqueros (Consulado, 10, Donostia-San 

Sebastián), Luismi Peluquero (Etxaide, 6, Donostia-San Sebastián), Peluquería 

Enrique (Sancho El Sabio, 27, Donostia-San Sebastián), Peluquería De Caballeros 

Maiz Hermanos (San Marcial, 37 Bajo, Donostia-San Sebastián), Peluquería 

Lanchas (Usandizaga, 21, Donostia-San Sebastián), Juanito Peluquería (Aldamar, 

16, Donostia-San Sebastián), Josune Peluquería (Virgen Del Carmen, 21, Donostia-

San Sebastián), Alberto Peluquero Caballeros (Resurrecion Maria De Azcue, 

Donostia-San Sebastián), Ileapaindegia Janine (Toribio Alzaga,13, Donostia-San 

Sebastián), Uranga Peluqueros (Itsasargi, 14, Hondarribia), Julio Curiel Peluquería 

(Errebera, 2, Zumaia), Peluquería Jose Miguel (Grupo Legazpi, 5, Zumarraga). 

Parte-hartzaileak 

Egitasmo honetan 18 urtetik gorako pertsonek parte har dezakete. Egitasmoan parte 

hartzen duten 14 ile-apaindegietako batean erosketa egitean, zozketan parte hartzeko 

aukera izango du bezeroak. Salmenta-puntu horietan eskuratutako “rasca y gana” 

txartela bakoitzak saria irabazteko aukera emango dio parte-hartzaileari. 

Zozketak 

Parte hartzeko beharrezkoa da “rasca y gana” txartela betetzea norbere datuekin: 
Izena, abizenak, e-maila eta telefonoa. 

Parte hartu duten bezero guztien artean honako sariak zozketatuko dira salmenta-

puntuan bertan: 

 Ile-apaindegi guztietako parte-hartzaileen artean, landetxe batean bi gau 

pasatzeko bonu 1, gosaria barne. Nekaturrek Euskadin kudeatzen dituen 

landetxeen artean bat hautatuko du irabazleak. Irabazlearekin kontaktuan 

jartzerik ez badugu, irabazleak sariari uko eginez gero edo saria irabazi duela 

jakin eta astebetean erantzunik ematen ez badu, ordezkoarekin kontaktuan 

jarriko gara. 

 12 aterki salmenta-puntu bakoitzean: Aterkien zozketa “rasca y gana” bidez 

egingo da eta 12 irabazle aterako dira ile-apaindegi bakoitzean. Bi txartel mota 

egongo dira “sigue jugando” eta “paraguas” eta “paraguas” txartela lortzen 

duten pertsonek aterkia jasoko dute momentu berean.  



 Ile-mozketa 1 salmenta-puntu bakoitzean: Ile-apaindegi bakoitzean ile-

mozketa bateko irabazle bakarra egongo da. 

Zozketak kanpaina bukatzean egingo dira, abenduaren 16tik aurrera (astelehena), eta 

14 ile-apaindegietako kutxen barnean dauden “rasca y gana” txartel guztiak hartuko 

dira kontuan, urriaren 17tik abenduaren 15era jasotakoak. 

Kanpainaren iraupena 

Kanpaina 2019ko urriaren 17tik abenduaren 15era bitartean egingo da. 

Irabazleekin harremanetan jartzea 

Zozketa egin eta gero, irabazleekin jarriko gara harremanetan posta elektronikoz edo 

telefonoz. 15 egunetan erantzuten ez badute, ordezkoei deituko zaie. Ile-mozketaren 

eta agroturismoaren sariak telefonoz komunikatuko dira. 

Onespena 

Parte hartzearekin batera, aurrez adierazitako baldintzak onartzen ditu partaideak. 

IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

Gipuzkoako Merkatarien Federazioak (FMG) tratamenduaren arduradun bezala, 

honako hau helarazten dizu: zozketarekin zerikusia duten kontaktu-datuak kudeatzeko 

asmoarekin soilik jasoko ditugu zure datuak. Tratamendurako oinarri juridikoa parte-

hartzailearen onarpena da. Partaideei espresuki ziurtatzen diegu euren datuak ez 

zaizkiela inola ere hirugarrenei emango, eta datu horiek inori laga aurretik jabeen 

oniritzia eskatuko genukeela aldez aurretik. Legearen arabera, norbere datuak 

ikusteko, zuzentzeko edota baliogabetzeko aukera dute parte-hartzaileek, eta 

horretarako gurekin jar daitezke harremanetan federacion@fmg.es emailera edo 

‘Garibai kalea 36, Donostia’ helbidera idatziz. Zozketa bukatu ostean, datuen 

suntsiketa gauzatuko da eta, ondorioz, datu guztiak ezabatuak izango dira. 
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