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II. MatiaZaleak Gabonetan 
 

Aurtengoan GABONETAKO POSTALEN bigarren lehiaketa egingo dugu! 
Postal irabazlea izango da aurtengoan Matia Fundazioak erabiliko duena gabonak 

zoriontzeko  
 

NORK PARTE HARTU DEZAKE 
 
Gabonetako postal bat egin nahi duen edonork.  
 
Postal bat aurkeztu ahal izango da pertsona, erakunde edotalde bakoitzeko.  
 
POSTAL MOTAK ETA GAIAK  
 
Postala edozein materialekin egin daiteke, argazki bat izan daiteke… 
 
Baloratuko dira Matia Fundazioaren xedearekin bat egiten duten baloreak islatzen 
dituen postalak, adineko pertsonen eta anistasun funtzionala duten pertsonen 
ongizatea garatuz: familia, zaintzak, etxea, aitona, amona, autonomia, duintasuna, 
errespetua, kolaborazioa, adineko pertsonen baloreak…  
Mezu bat izan dezake idatzia gabonak zoriontzeko (elebidun) 
 
POSTALEN ENTREGA ETA EPEAK  
 
Lana entregatzeko azken eguna: Azaroak 30.  
 
Nola urkeztu?  

Lanak izenburu bat izan behar du.  
 

Eta horrekin batera sobre bat:  

 Sobrearen kanpoaldean postalaren izenburua.  

 Eta sobrearen barnean orrialde batean: izenburua, izen eta abizenak, 
helbidea, telefonoa, posta elektronikoa eta guraso edo tutoreak 
sinatutako baimena adin txikikoa baldin bada (oinarri hauetan dago 
modelo bat).  

 
Non entregatu:  

 Matia Fundazioaren edozein zerbitzu edo zentroetan. Ezagutu nahi badituzu 
egin kontsulta (www.matiafundazioa.net/eu/zentroak)  

 Argazkia baldin bada, emailez bidali daiteke: Info@matiazaleak.net  
  
 
 
 
 

http://www.matiafundazioa.net/eu/zentroak
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SARITUEN AUKERAKETA ETA SARIAK  
 
Epaimahaia MATIAn bizi diren pertsonekin osaturik egongo da.  
Hiru sari egongo dira:  

 1.go saria: 
o Postala gabon hauetan Matia Fundazioak erabiliko duena izango da 

gabonak zoriontzeko 
o 2 gonbidapen donostiako Aquariumerako 
o Errealeko kamiseta bat jokalariek sinatuta 

 2. saria: Errealeko bufanda bat eta Donostiako Aquariumerako 2 gonbidapen 

 3. saria: Donostiako Aquariumerako 2 gonbidapen 
 
ZABALTZEA ETA ESKUBIDEEN LAGAPENA  
 
Postala entregatzerakoan, oinarriak onartzen dituzu. 
 
Entregatutako lanak ez dira itzuliko.  Lehiaketan parte hartzen, onartzen duzu artelana 
originala eta banakako lana dela.  
 
Leihaketan parte hartzeak Matia Fundazioari aurkeztutako obren lagapena ematen du 
erreprodukzio, banaketa, komunikazio publiko eta eraldaketan, Jabetza Intelektualaren 
legediaren arabera, edozein komunikabide, irabazi asmorik gabe eta legediak onartzen 
duen epe luzeenean.  
 
Datu pertsonalak babesteari buruzko legeak xedatutakoak betetzeko (EBko 2016/679 
Araudia), aipatu eskainitako datu pertsonalak (email, telefonoa…) obra entregatzean, 
fitxero batean sartuko direla, eta honen helburu bakarra lehiaketa honetako 
kudeaketa burutzea izango da.  
 
Era berean, datu pertsonalak MatiaZale datu basean sartuko dira, MatiaZale aitortza 
eginez eta horrela puntualki hau bezelako ekintza eta ekimenei buruzko informazioa 
jasoko duelarik, MatiaZale proiektuaren barnean ematen diren berriak. Ez nahi izanez 
gero, jakinarazi horrela idatziz Info@matiazaleak.net posta elektronikora. 
 
GURASOEN EDO LEGEZKO TUTOREEN BAIMENA  
 
Adin txikikoa bada postala aurkezten duena, beharrezkoa da gurasoek edo legezko 
tutoreek baimena sinatzea (hurrengo orrialdean), eta postala entregatzerakoan 
sobrean sartzea.   
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DATU PERTSONALAK ETA, ADIN TXIKIKOA IZANEZ GERO, 
AITA, AMA EDO LEGEZKO TUTOREAREN BAIMENA  
(sobre itxi batean sartu eta artelanarekin batera entregatu) 
 

 
PARTE HARTZAILEAREN DATUAK: 
 

Izena: 
Abizenak: 
Posta helbidea: 
Herria eta posta kodea: 
Emaila: 
Telefonoa: 
Jaiotze data: 
Artelanaren izenburua: 
 

 
 
BAIMENA (partehartzailea adin txikikoa baldin bada osatu 
beharrekoa): 
 
Ni, ______________________________________, NAN 
zenbakia__________________ izanda eta goian aipatutako 
gaztearen _________________ naizenez, baimena ematen diot II. 
MATIAZALEAK GABONETAN partehartzeko eta onartzen ditut 
oinarriak.  
 
Data:  
 
Sinadura:  
 
 
 
 
“Baimen honen sinadurarekin onartzen dituzu lehiaketako oinarriak.  
Datu pertsonalak babesteari buruzko legeak xedatutakoak betetzeko (EBko 2016/679 Araudia), 
gogoratzen dizugu zuen datu pertsonalak Matia Fundazioaren fitxero batean sartuko direla, 
eta honen helburua lehiaketako partehartzaileen datuak kudeatzea dela. Sartze, zuzentze, 
ezeztatze edo aurkako eskubidea burutu nahi izanez gero, honen bitartez: 
sau@matiafundazioa.eus 


