
Helburua
Irizpide artistiko, tekniko eta komertzialen arabera, hoberen apainduriko 
Trapagarango establezimenduetako erakusleihoak sarituko dira. 

Izen-emateak
2017ko apirilaren 12a baino lehenago  emango da izena, Trapagarango Enplegu 
eta Herriaren Garapenerako Agentzian (13:00ak  baino lehenago). 
Derrigorrez eman beharko dira honako datu hauek izena ematerakoan: 
Establezimenduaren jabearen izena, parte hartzen duen establezimenduaren izena, 
IFZ / NAN, Sektorea, Helbidea,  Telefonoa, e-maila eta webgunea. 
* Informazio gehiago: 
 Trapagarango Enplegu eta Herriaren Garapenerako Agentzian
 Nafarroa kalea, 19 (anbulatorioaren ondoan)
 Tel. 94 486 31 96
 www.trapagaran.net

Parte-hartzaileak
Kale sestran dauden Trapagarango merkataritza-, ostalaritza- eta zerbitzu-
establezimendu guztiak har dezakete parte.
Parte hartzen duten erakusleihoen artean Eroski bidaiak-en egonaldi pakete bat 
zozketatuko da: gau bat, bi pertsonentzat, gosaria eta afaria barne. (Sari hau 
sari-banaketa jaialdian presente dauden erakusleiho partehartzaileen artean 
zozketatuko da).  

Erakusleihoak ikusgai egongo diren epea
Erakusleihoak ikusgai egongo dira, gutxienez 2017ko maiatzaren 2tik 21era. 

Identifikazioa
Parte hartzen duten establezimenduek lehiaketarako aurkezten duten erakusleihoan, 
eta ez beste leku batean, izango dute ikusgai antolatzaileek emandako leihaketaren 
bereizgarria. 

Zabalkundea
Antolatzaileek ahalik eta zabalkunderik handiena emango diote lehiaketari 
hedabideetan eta euren eskura dauden sare sozialetan. 

Balorazioa
Eraskusleihoen apainketa-proiektu bakoitza originala izan beharko da eta funtzezko honako 
irizpideak bete beharko ditu: 
• Kalitatea
• Irudi komertziala eta produktuaren aurkezpena 
• Sormena 
• Argiztapena 
• Modernitatea eta berrikuntza 

Epaimahaia
Erakusleiho-apainketa, arte eder, dekorazio eta merkataritzako profesionalez 
osatuko da epaimahaia. 
Epaimahaiak sariak eman gabe utzi ditzake, egokitzat jotzen badu. 
Epaimahaiaren ebazpena apelaezina da. 

Epaimahaiaren ebazpena
Epaimahaiaren ebazpena ekainaren 19, 1ean jakingo da, La Escontrilla Herri Ikastetxeko 
Balio Anitzeko Aretoan, 20:30ean egingo den sari-banaketa ekitaldian. 

Sariak
Honakoak izango dira sariak 
EPAIMAHAIAREN 1. SARIA 
- Diploma ofizial bat
- Udalaren garaikurra 
- Erreportajea eta 2 publizitate-faldoien argitalpena Hemendik              
   Ezkerraldean (Deia). Publizitate-faldoia argitaratzeko diseinua (Onmotiva).

EPAIMAHAIAREN 2. SARIA 
- Diploma  bat 
- CECOBIren garaikurra 

PUBLIKOAREN SARI BEREZIA 
- Diploma  bat
- Ezkerraldendaren garaikurra 

PUBLIKOAREN BIRTUALAREN SARIA
Baturik Trapagaranen Facebook-en bidez bozkatuko da
- Diploma ofizial bat
- Community Manager-en zerbitzuak (Onmotiva) hiru hilabetean.

Publikoak bi modutara bozkatu dezake gustukoen duen erakusleihoaren alde:
1. Postontzietan utzi den  flyer-a betez, eskuragarri  duzuna honako lekuetan 

ere bai: Caja Rural de Navarra, Enplegu eta Herriaren Garapenerako Agentzia, 
Udaletxeko Kultura Saila, Udal Liburutegia eta maiatzeko kultur agendan.  Bete 
ondoren  , Enplegu eta Herriaren Garapenerako Agentzian eta Caja Rural de 
Navarran kokatuko diren hautetsontzietan   sartuko da maiatzaren 2tik 22ra.

2. Facebook-en bidez: 2017ko maiatzaren 15etik 21ra.
 Informazioa eta sarbideak 
 Facebook/baturiktrapagaran
 http://aedltrapagaran.blogspot.com
 www.trapagaran.net
Gehien gustatu zaien erakusleihoari botoa eman dioten pertsonek 2 erosketa-
txartelen zozketan sartuko dira: 
• Paperezko bozketa herrikoia: 200 euroko erosketa-txartel bat, Trapagarango  

Udalak emana, herriko dendetan trukatzeko. 
 Txartel hau maiatzaren 24an zozketatuko da, 14:00etan La Pinta tabernan eta 

zuzenean ikusi ahal izango da Baturik-en facebook-etik.
• Facebook bidezko bozketa: Caja Rural de Navarrak emandako 200 euroko 

beste txartel bat, Baturikeko establezimenduetan trukatzeko. 
 Irabazlearen izena Baturik-en Facebook orriaren bidez jakingo da, maiatzaren 

24ean, eguerdiko 12:00etan. (Pertsona bakoitzak boto bat baino ezin du eman).
Sari bat baino ezin izango dute jaso bai establezimenduek eta bai botoa ematen 
duten pertsonek; beraz, bigarrenez suertatzen badira irabazle, botorik gehien 
duen hurrengoari emango litzaioke saria.
“Sariak” atalean aipatzen den hurrenkeran hautatuko dira saritutako erakusleihoak.
* Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarriak onartzea suposatzen du. 


