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Izena emateko tokiak
Iruñerriko Mankomunitatea
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Posta elektronikoa
mcp@mcp.es

IZEN-EMATEAK

1 - Sustatzailea
Iruñerriko Zerbitzuak, SA (SCPSA).

2 - Hartzaileak
Iruñerriko Mankomunitatearen esparruan, etxean konposta 
egiten duen oro izango da hartzailea, dela IMk sustatzen 
dituen etxeko konpostajerako kanpainetan parte 
hartzen duena, dela bere kasa egiten duena. Auzoko 
konpostajerako guneek gune bakoitzeko boluntarioen 
bidez eman ahal izango dute izena. 

3 - Izena emateko epea
Lehiaketan izena emateko epea 2021eko martxoaren 23a 
eta apirilaren 13a artekoa izango da. Izen-ematea 
formalizatzeko, oinarriekin batera dagoen fitxa bete eta 
SCPSAren bulegoetara eraman behar da (Chinchilla 
Jeneralaren kalea, 7, Iruña), 08:30etik 14:30era, 
astelehenetik ostiralera. Posta elektronikoaren bidez ere 
bidali ahal izango da, mcp@mcp.es helbidera, gaian 
“Konpost onenarendako bigarren lehiaketa” jarrita. Etxeko 
konpostajeko 80 izen-emate eta auzoko konpostajeko 20 
onartuko dira gehienez lehiaketan. Horretarako, 
izen-emateak jasotzen diren ordena hartuko da aintzat.

4 - Parte-hartzaileen konpromisoa
Izen-ematea formalizatzean, parte-hartzaileek konpromiso 
hauek hartuko dituzte:
• Landako langile teknikoak etxean hartzea, 

konpost-lagina hartzeko. Langile teknikoek zuzenean 
hartuko dituzte laginak konpost-ontzitik.

• Dagokion fitxa betetzeko behar den informazio guztia 
ematea, konpost-ontzia ikusten uztea eta, beharrezkoa 
bada, argazkiak egiten uztea, antolaketaren 
eskakizunengatik.

• Saria hartzera joatea, saritua izanez gero. 
Aurreko konpromiso horietakoren bat ez betetzeak 
parte-hartzetik kanporatzea eta saria kentzea ekarri ahal 
izango du.

5 - Lehiaketaren garapena
Jasotako izen-emateekin lehiaketara igaroko direnen 
hautaketa bat egingo da (osorik ez dauden izen-emateak 
baztertuko dira). Hautaketa guztiak epaimahaiko kide 
teknikoek erabakiko dituzte. Behin parte-hartzaileak 
hautatuta, talde tekniko espezializatu batek laginak bilduko 
ditu konpost-ontzietatik. Laginak hartzea apirilaren 14a eta 
maiatzaren 28a artean egingo da. Bildutako laginei 
balorazio-prozesu desberdinak egingo zaizkie, finalistetara 
iritsi arte, zeinak epaimahaiak ebaluatuko dituen.

LEHIAKETAREN OINARRIAK
6 - Antolatzaileen konpromisoa
Antolatzaileek konpromiso hauek hartuko dituzte:
• Lehiaketan parte hartzeko behar diren materialak 

ematea (lehiaketaren oinarriak, aurreinskripzioa 
egiteko inprimakiak…).

• Lortutako laginak era anonimoan eta objektiboan 
ebaluatzea.

• Saria ematea, oinarri hauetan jasota dagoenaren 
arabera.

7 - Sariak
Etxeko konpost onenaren saria diru-kopuru bat 
izango da, baratze eta/edo lorategirako produktuekin 
edo Nafarroako Landeetxeen Sareko establezimendu 
batean nekazaritza-turismoko egonaldi batekin trukatu 
beharrekoa. 
• LEHEN SARIA: 600 euro
• BIGARREN SARIA: 300 euro
• HIRUGARREN SARIA: 150 euro
Auzoko konpost onenaren saria guneari aitortza 
publikoa egitea eta konposta egiteko gune horretan 
parte hartzen duten pertsona guztientzako 
birziklapen-materiala ematea izango da. 

8 - Epaimahaikideak
• Ingurumen-arloko aditu bat, Nafarroako Gobernukoa.
• Iruñerriko Mankomunitateko lehendakaria, David 

Campión.
• SCPSAko Administrazio Kontseiluko kide bat.
• Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietateko bi 

ingurumen-teknikari.
• Konpostajearen aldeko Toki Erakundeen Estatuko 

Sarearen ordezkari bat.
Antolatzaileek epaimahaiaren eraketa aldatu ahal izango 
dute, arrazoi teknikoengatik.

DATUEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO 
INFORMAZIOA 
Aplikatzekoa den araudian ezarrita dagoena betetze aldera, jakinarazi 
behar dizugu formulario honetan biltzen diren datuak Iruñerrian etxeko 
eta auzoko konpostajea egiten duten pertsonen eta taldeen bigarren 
sariketa kudeatu eta antolatzeko xedearekin tratatuko direla. Datu horiek 
ez zaizkio beste inori lagako, legezko aurreikuspenak izan ezik. Halaber, 
adierazi behar dizugu fitxategiaren arduraduna SCPSA dela, eta 
harengana jo ahal izango duzula, datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta 
ezabatzeko eskubideak eta dauzkazun gainerakoak bete ahal izateko, 
protecciondatos@mcp.es helbidearen bidez. 
Pribatutasunari buruzko informazio gehigarria hemen kontsultatu ahal 
da: http://www.mcp.es/proteccion_de_datos (Sentsibilizazio-jarduerak, 
ludikoak eta aisia osasungarrikoak). 


