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MIKROKONTAKIZUNEN 

EKIMENA



Jarduera hau BILBO HAURREKIN 
ADISKIDETSUA DEN HIRIA (HAU) 
programaren barruan dago eta Bilboko 
Udaleko Gizarte Ekintza Sailak 
antolatu du. Horretarako, EDE 
Fundazioaren laguntza izango du, 
prozesu horretan laguntza teknikoa 
emateko kontratatutako 
erakundearena.

Ekimen honen helburua da haurren eta 
nerabeen parte-hartzea sustatzea
udal-politiketan eta, zehazkiago, haien 
errealitateari buruzko diagnostikoa 
egitean. Kontakizunei esker, haurrek 
eta nerabeek beren udalerriari buruz 
duten ikuspegia ezagutu ahal izango 
da.

1. ERAKUNDE ANTOLATZAILEA 

ETA EKIMEN HONEN 

HELBURUA



Bilbon erroldatutako 8 eta 

16 urte bitarteko haur eta 

nerabeek har dezakete 

parte ekimenean.

2. EKIMENAREN HARTZAILEAK

3. EKIMENAREN DATA

Ekimen hau apirilaren 

29tik maiatzaren 28ra 

arte egongo da indarrean, 

biak barne.



Parte hartu nahi dutenek gehienez 200 hitzeko 
mikrokontakizuna idatziko dute, honako gai hauetakoren
erantzunez: 

4. PARTE HARTZEKO

Nolakoa da Bilbo niretzat?

Zer hobetu nahi dut Bilbon?

Zer aldatu nahiko nuke Bilbon?

Zer ez zait gustatzen Bilbori buruz? 

Kontakizunek originalak izan behar dute, eta PDF formatuan eta Word formatuan
aurkeztuko dira, euskaraz edo gaztelaniaz, parte-hartzailearen izen-abizenak, adina,
Ikastetxea, helbide elektronikoa eta telefonoa adieraziz.

Proposamenak e-mail bidez aurkeztuko dira, helbide honetan: 
arubio@edefundazioa.org

5. SARIAK

4 sari zozkatuko dira parte-hartzaileen 4 adin-taldeen artean:

• 1. saria. (8-10 urte)
• 2. saria. (11-12 urte)
• 3. saria. (13-14 urte)
• 4. saria. (15-16 urte)

mailto:arubio@edefundazioa.org


Zozketa 2021eko maiatzaren 31n egingo da, EDE Fundazioan (Simon
Bolivar kalea 8, 48010 Bilbo), kategoria bakoitzeko kontakizun bat ausaz
ateraz. Era berean, 4 parte-hartzaile gehiago aterako dira, erreserba gisa.

Ekimenak kategoria bakoitzean 2 parte-hartzaile izatea lortzen ez badu,
zozketa esleitu gabe geratuko da.

Halaber, Bilboko Udalak beretzat gordeko du iraingarritzat jotzen diren
mikrokontakizunak zozketan ez sartzeko eskubidea.

6. ZOZKETA

8. ENPRESAREN ERANTZUKIZUNA

Bilboko Udalak beretzat gordetzen du ekimen hau laburtzeko, luzatzeko, aldatzeko 
edo ezeztatzeko eskubidea, komenigarritzat jotzen badu edo ekimena gauzatzea 
eragozten duten kasu bereziak gertatzen badira.

7. SARIAREN JAKINARAZPENA

Zozketa egin eta 5 eguneko epean, http://umeenhiria.bilbao.eus/webgunean
argitaratuko dira zozketa irabazi duten 4 mikrokontakizunak, eta zozketaren
irabazleekin harremanetan jarriko da.

Hamabost eguneko epean, ekimena irabazi duten mikrokontakizunak jakinarazten
direnetik hasita, saria helaraziko zaie irabazleei.

Sariak ezin izango dira beste oparirekin aldatu, ezta trukatu ere.

http://umeenhiria.bilbao.eus/webgunean


Datu pertsonalen tratamendua Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide
digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan
ezarritakoaren arabera egingo da.

9. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA

11. ARGIBIDEAK ETA ZALANTZAK

Informazio gehiago nahi izanez gero, EDE Fundazioarekin harremanetan jar 
zaitezke, 944 009 999 telefono-zenbakira deituz edo arubio@edefundazioa.org 
helbidera mezu bat bidaliz. 

10. EKIMEN HONEN OINARRIEN 

ONARTZEA
Ekimen honetan parte hartzean, berariaz onartzen dira ekimenaren oinarriak.


