
   

 
 

ABABOR 2022 zozketen oinarriak 
 
 
FICOBAk, G20816765 IFK duen Gipuzkoako erakustazokak, zozketa hauek 
antolatu ditu 2022KO APIRILAK 1-2-3an Ficoban egingo den Ababor 1. 
edizioan, 
 
ABABOR en ospatuko diren zozketak: 
 
Bisitarien arteko zozketak:  
 
 

 4 lagunentzako irteera bat belaontzian, Navegavelaren eskutik, Europako 
itsas egunean egiteko, 2022ko maiatzak 20. 

 Optimist-ikastaro bat 8-14 urte bitarteko haur batentzat, astebetekoa, 
Hondarribiko Klub Nautikoaren eskutik. 

 Raqueron ibilaldi bat 4 lagunentzat, Hondarribiko Klub Nautikoaren 
eskutik 

 Belaontzian 2 ibilaldi Yatch Clubaren eskutik 
 5 pertsonako talde batentzat SUP irteera, Centre Nautique d’Hendaye 

ren eskutik 
 Bidasoa jeitsiera 4 pertsona heldurentzat (14 urte gorakoentzat) 

Santiagotarrak en eskutik. 
 3 egun erdiko arrantza irteerak Fishing Club Hendayais-ren eskutik 
 Arrantza irteera bat CMHTren eskutik  
 Paseoa Itsasontzian  CMHTren eskutik 

 
 
 
Zozketa horiek honako oinarri hauen arabera egingo dira: 
 
1.- Zozketetatik kanpo geratuko dira, eta ezingo dira zozketen irabazle izan, 18 
urtetik beherako pertsonak, Ficoba Fundazioko langileak, ezta Ficoba-k azoka 



   

egiteko azpikontratatutako enpresekin lotutako pertsonak ere, ez enpresa 
babesleekin lotutakoak, ez eta horien odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-
ahaidetasunezko bigarren mailarainoko zuzeneko senideekin lotutakoak ere. 
 
Zozketatik kanpo geratzen dira, halaber, ABABOR 2022 erakusketa-
enpresetako langileak. 
 
Parte hartzetik baztertutako pertsonaren bat irabazle suertatzen bada, saria 
lortzeko eskubidea galduko du. 
 
2.- zozketetan parte hartzen dutenek eskatutako datu pertsonalak bete beharko 
dituzte azokako sarrera deskargatzean. Ababor webgunearen bidez, hainbat 
euskarritan eskaneatzeko eskuragarri dauden QR kodeak (posterrak, bannerra, 
publizitatea), interesdunek datuak osatu ahal izango dituzte sarrera deskargatu 
eta zozketan parte hartzeko. Azokara joaten diren erregistroak bakarrik hartuko 
dira kontuan 
 
 
4.- Zozketak webgune/app baten bidez egingo dira (online) eta Irabazleen 
izenak azokako sare sozialetan jarriko dira, eta antolatzaileek telefonoz deituko 
diete ala email bat idatziko die  sariaren berri emateko. 
 
5.- Ficoba Fundazioak ez du bere gain hartuko sariarI buruz egon daitezkeen 
erreklamazioen erantzukizuna. 
 
6.- Ficoba Fundazioak sariak jaso dituzten pertsonen datuak, argazkiak eta 
irudiak argitaratu, eman eta zabaltzeko eskubidea izango du, egoki iritzitako 
komunikazio eta propagandan, bai berehala, bai etorkizunean. 
 
7.- Ficoba Fundazioak eskumena izango du zozketa horiek garatzeko 
beharrezkotzat jotzen dituen erabaki eta aldaketa guztiak hartzeko, bai eta 
hemen jaso ez diren alderdi guztiak aipatzeko ere. Parte hartzeak berekin dakar 
oinarri hauetan xedatutakoa onartzea eta horrekin bat etortzea. 
 
8.- Erregelamendu Orokorrean ezarritakoaren arabera. EB 2016/679 eta gure 
pribatutasun-politikan (www.ficoba.org), jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun 
datuak Ficoba Fundazioaren fitxategietan sartuko direla, etorkizuneko ekitaldien 
berri emateko. Ahal duzu. 


