
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tresna Elektriko eta Elektronikoen 
Hondakinen I. Bilketa Lehiaketan  

TEEH BANDAREN BILA GABILTZA 
Black Friday eguna TEEHekin 2017 

 

 

 

Nafarroako Gobernuak, Nafarroako Ingurumen Kudeaketa erakunde instrumentalaren bidez, 
eta tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak kudeatzeko sistema integratuek (Ambilamp, 
Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, EcoRAEE, Ecotic eta Europako Birziklatze 
Plataforma), hondakin-mankomunitateen eta Osasuna Fundazioaren laguntzaz, Tresna 
Elektriko eta Elektronikoen Hondakinen I. Bilketa Lehiaketa antolatu dute, merkataritza-
establezimendu eta herritar guztiei zuzendua.  

2017-2027 Nafarroako Hondakinen Planaren barruan kokatzen da lehiaketa, baita Nafarroako 
Gobernuak hondakinak kudeatzeari buruz komunikatzeko/sentsibilizatzeko kudeaketa-
sistema integratuekin duen hitzarmenaren barruan ere. Bestetik, ekintzak jorratu, garatu eta 
gauzatzea Nafarroako Ingurumen Kudeaketaren ardura da. 

I. lehiaketaren helburua jendea TEEHak bilketaren onurez sentsibilizatzea da. Hori dela eta, 
Nafarroan kanpainari atxikitako establezimenduetan uzteko animatzen zaituztegu.   

 

Birziklatzeko ere izango da aurten Black Friday eguna, ez soilik erosteko!!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LEHIAKETAREN JOMUGA ETA BALDINTZAK  

Bai establezimenduak, bai herritarrak dira lehiaketaren jomuga. 

 

KATEGORIA EKINTZAK

MERKATARITZA-ESTABLEZIMENDUAK TEEHak 
haietan uzteko gonbitea luzatuko diete herritarrei 
saltokiek.  

• Azaroaren 9a baino lehen izena eman beharko 
dute;  lau datu bete beharko dituzte formularioan 
(esteka)  

• Material identifikagarria jasoko dute, baita 
zozketarako txartel-sorta bat ere; TEEHak uzten 
dituztenei emango zaizkie txartelak.   

• Izan ere, txartel bat emango zaie utzitako TEEH 
bakoitzeko, baina ez bosna baino gehiago (nahi 
adina TEEH eman ahalko dute, ordea).  

• Kanpainan zehar (azaroaren 24tik abenduaren 1era) 
utzitako TEEHak zenbatuko dituzte.  

• TEEHa jaso duteneko argazki bat entregatuko dute. 
Argazkiak Nafarroako Ingurumen Kudeaketa S.A. 
sozietatearen jabetzakoak izango dira. 

• Jasotako TEEHak bildu, eta kudeatzaileari 
entregatuko dizkiote; behar bezalako kudeaketa 
bermatuko da, araudi aplikagarriarekin bat.  

HERRITARRAK TEEHak utzi, eta establezimenduak zozketarako 
emandako txartelak beteko dituzte.  

 

Parte-hartzea doakoa da, eta oinarriak onartzea dakar.  

Informazio gehiago: mpinillm@gan-nik.es webgunean edo 848 42 07 36 telefonoan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GAIA 

I. lehiaketaren gaia TEEH BANDA “harrapatzea” izango da. Hau da, banda harrapatu eta 
hurbilen dagoen establezimenduan entregatuko da. Halaber, herritarrek tresna elektriko 
eta elektronikoen hondakinei buruz duten informazio- eta kontzientziazio-maila handituko 
dugu, baita euren ohiturak eta jokabideak aldarazi ere; izan ere, TEEHak jatorrian gehiago 
birziklatzea da helburua.  

Herritarren laguntza funtsezkoa da, materialak berreskuratzeko eta TEEHak birziklatzeko 
lehen kate-begia baita TEEHak dagokien tokian uztea; ingurumena babestuko dugu 
horrela.  

Erosteaz harago jo behar dugu: TEEHak dagokien tokian utzita, beren materialak TEEH 
berriak fabrikatzeko erabil daitezke.  

 

 
3. IZENA EMATEA 

KATEGORIA EPEA

MERKATARITZA-ESTABLEZIMENDUAK  Azaroaren 9ra arte izena eman ahalko dute; datu 
hauek eman beharko dituzte: establezimenduaren 
izena, e-helbidea, harremanetarako pertsona eta metro 
koadroak.   

Izena emandakoan, material identifikagarria eta 
zozketarako txartelak jasoko dituzte. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PARTE HARTZEA 

KATEGORIA EPEA

HERRITARRAK Azaroaren 24tik abenduaren 1era. 

TEEH zaharrak edo jada erabiltzen ez direnak atxikitako 
establezimenduan utzi ahalko dituzte: etxetresna 
elektriko txiki eta handiak, informatika-ekipoak, 
kontsumoko gailuak,  argiztapenekoak, tresna elektriko 
edo elektronikoak, jostailuak,... Jaso, eta ezarritako 
arauzko moduan bideratuko dituzte establezimenduek.  

 

5. ZOZKETA 
 

Ekitaldi publikoan zozkatuko dira sariak, abenduaren 11n, 12:00etan, Nafarroako Ingurumen 
Kudeaketaren egoitzan (Aita Adoain, 219- behea). Zozketetarako propio asmatutako aplikazio 
informatiko bat erabiliko da: ausaz aukeratuko ditu bost zenbaki saridunak.  
 

6. SARIAK 

Txartelak izango dira zozketaren sariak, TEEHa utzi zuen establezimenduan bertan 
produktuak erosteko balioko dutenak. 

1. saria 400 euroko txartela. 
2. saria 300 euroko txartela. 
3. saria 200 euroko txartela. 
4. saria 100 euroko txartela. 
5. saria 50 euroko txartela. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte hartutako establezimenduek diploma bat jasoko dute, lokalean jartzeko modukoa, esker 
onaren adierazgarri.     

 

a. Sariak ematea 

Jakinarazpena bidaliko zaie, espresuki, irabazleei. Nafarroako Ingurumen Kudeaketaren 
webgunean (www.gan-nik.es ) eta sare sozialetan ere argitaratuko da.  

Adierazitako egunean emango dira sariak, zehaztuko den tokian, eta aldez aurretik  
jakinaraziko zaie parte hartutako dendei. 

 

7. IRUDI-ESKUBIDEAK 

Establezimendu irabazleak baimena eman beharko du bere izena eta irudia publizitate-
helburuz erabiltzeko lehiaketari dagokionez. 

Parte-hartzaile guztiek eta, bereziki, irabazleek baimena ematen diote Nafarroako Ingurumen 
Kudeaketari I. lehiaketaren argazki eta datuak erabil ditzan.  Establezimendua aipatuko da 
argazkiak eta datuak erabiltzen diren bakoitzean.   

Nafarroako Ingurumen Kudeaketak ez du inolako erantzunik hartzen I. lehiaketara 
aurkeztutako eta webgunean zein  sare sozialetan argitaratutako irudien erabilera desegoki 
edo okerretik eratorritako kalteen gainean. 

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoarekin –abenduaren 13a– bat, Tresna 
Elektriko eta Elektronikoen Hondakinen I. Bilketa Lehiaketan izena emateko emandako datuak 
aldi baterako sartuko dira Nafarroako Ingurumen Kudeaketaren artxiboan, lehiaketa horren 
parte-hartzea kudeatu eta kontrolatzeari begira. 

Datu horiek ikusteko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta haien tratamenduaren aurka egiteko 
eskubideak gauzatu nahi izanez gero, bidali idatzi bat Nafarroako Ingurumen Kudeaketaren 
egoitzara: Aita Adoain 219, behea. 31015 – Iruña (Nafarroa); edo bidali mezu elektroniko bat 
honako helbide honetara:  info@gan-nik.es  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. LEGERIA APLIKAGARRIA 

Oinarri hauek ezartzen ez dutenerako, egiten den unean aplikagarria den araudi espainiarrak 
xedatutakoaren mende dago lehiaketa.  Parte-hartzaileek lehiaketan parte hartzeak dakar 
ontzat ematen dutela beste erabiltzaile batzuek ikusi eta partekatuko dituztela euskarrietan 
argitaratuko diren izenak; hartara, beren pribatutasuna ez dela urratuko ulertzen da.    

Nafarroako Ingurumen Kudeaketa establezimendu parte-hartzaileetara joan ahalko da, 
lehiaketaren hasieran edo amaieran, funtzionamendu egokia ziurtatzeko eta jarraipena 
egiteko.    

 


