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1. AKTIBATU + PROGRAMA 

 
AKTIBATU + ingurumen-iraunkortasunaren aldeko herritarren 
partaidetza sustatzeko Bizkaiko Foru Aldundiak abiarazitako 
ekimena da, Garbiker Sozietate Publiko, Eusko Jaurlaritza, Bilbo 
Bizkaia Ur Partzuergo, Bizkaiko Garraio Partzuergo, Metro 
Bilbao, Eroski Taldea, iberdrola eta Petronorren lankidetzarekin 
garatua. Nazio Batuek bultzatutako Global Action Plan (GAP) 
nazioarteko programaren barruan dago, beti ikuspegi positibo bat 
hartuz, ideia sinpleak eta ekintza praktikoak proposatzen dira 
pertsonen azturak aldarazteko xedez. 
 
1.1Parte hartzeko modua 
 
Aktibatu + programan parte hartu ahal izateko web-orrialdean 
(http://app.programagap.es/) erregistratu eta programa osatu 
baino ez duzu egin behar. Programan, 4 gai garatu behar dira 
(energia, ura, erosketa-hondakinak eta mugikortasuna), asterik 
behin gai bat. Horrez gain, proposatutako ekintzak jarraitu eta 
ematen diren bost galdetegiak erantzun behar dira. Gogoan izan 
sariak irabazi ahal izateko programa bete behar duzula eta, 
horretarako, galdetegi guztiak erantzun behar dituzula. 
 
1.2 Web-orrialdetik erregistratzeko  

Erregistratu zure datu pertsonalak web-orrialdetik, eta zure 
orrialde pertsonalean sartzeko pasahitzak jasoko dituzu. Astero 
galdetegi bat erantzun beharko duzu, uneko egoera azaldu, 
dagokion eskuliburua deskargatu eta adierazitako urratsak 
jarraituta. Urrats horiek amaitutakoan, azken galdetegi bat 
erantzun beharko duzu, eta zure eguneroko azturetan lortu 
dituzun aldaketen berri emango dizu. Behin programa osatuta, 
ziurtagiria deskargatu eta sari interesgarrien zozketan parte 
hartzeko aukera izango duzu. Programa amaitu ostean, nahi 
baduzu, parte hartzen jarrai dezakezu Aktibatu + Facebook 
taldearen bidez. (https://www.facebook.com/Aktibatu) 

 
 

http://app.programagap.es/
https://www.facebook.com/Aktibatu


                                               
 

 

 

 

2. TERMINOAK ETA BALDINTZAK 
 

1. Soilik web-orrialdetik (http://app.programagap.es/) 2016ko 
azaroaren 16etik 2017eko ekainaren 15ko eguerdiko 12:00etara 
arte egindako erregistroak onartuko dira.  
 
2. Etxe bakoitzeko erregistro bakarra onartuko da. 2016-2017 
kanpainako Aktibatu + programak Bizkaian soilik balioko du.  
 
3. Helbide beretik erregistro bat baino gehiago jasoz gero, 
partaidetza baliogabetu egingo da, eta ez da sarien zozketan 
sartuko. 
 
4. Beharrezkoa balitz, parte-hartzaileen eta Aktibatu + 
programaren artean posta-trukea izango da erregistroari buruz. 
Horretarako helbide elektroniko hau baliatuko da: 
bizkaia.gap@gmail.com.  
 
5. Sariak:  
 
Hauek zozketatuko dira Aktibatu + programa amaitzen dutenen 
artean:  
1) Orbea markako bizikleta bat 
2) Landetxe batean 2 lagunentzako 2 gaueko egonaldia asteburu 

batean 
3) Bizkaiko Foru Aldundiaren liburu-sortak 
4) Eusko Jaurlaritzaren liburuak 
5) Eroskiren Plan Berdea liburuaren aleak 
6) Bisita gidatu esklusiboak interesgune hauetara:  

a) Zetazeoak 10etan eta ostean Euskadiko biodibertsitate 
zentrora bisita (Eusko Jaurlaritzaren eskutik)  

b) Kostaldea itsasontziz: gaztelugatxe eta ostean  Euskadiko 
biodibertsitate zentrora bisita(Eusko Jaurlaritzaren eskutik) 

c) Urdaibaiko padurara bisita gidatua eta ostean Euskadiko 
biodibertsitate zentrora bisita(Eusko Jaurlaritzaren eskutik) 

 
Zozketa 2018ko urtarrilaren 26a baino lehen. Posta elektronikoz 
edo telefonoz jakinaraziko zaie irabazleei saridunak direla. Sariei 
dagokien zerga-erregimena aplikatuko zaie, eta ez da sariak 

http://app.programagap.es/
mailto:bizkaia.gap@gmail.com


                                               
 

 

 

 

aldatzeko aukerarik izango. 
 
6. Sariak adin nagusiko pertsonek jasoko dituzte soilik edo, 
bestela, guraso edo tutoreen baimena duten adin txikikoek. 

 
7. GAP programako langileek ezingo dute zozketan parte hartu, 
ezta hartako enpresa elkartuek edota langile horien senitartekoek 
ere.  

 
8. Parte-hartzaileen datuak 15/1999 Lege Organikoan 
adierazitakoaren arabera tratatuko dira. Indarreko legedia betez, 
jasotako datuak “GAP PROGRAMA” izeneko fitxategi automatizatu 
batean sartuko dira. Sartu, zuzendu, ezeztatu eta aurkaratzeko 
eskubideak gauzatzeko Plan de Acción Global para la Tierra 
elkartera (Olavide plaza ,5-1-ezkerra, 28010 Madril) jo behar da.  
 
9. Lehiaketa honetan parte hartzeak berekin dakar hartako oinarri 
guztiak ezagutu eta onartzea. 
 
10. Aktibatu + programa ez dago derrigortua zozketa honetako 
arau eta baldintzen inguruko posta-trukea mantentzera. Zalantza 
guztietarako, GAPeko Zuzendaritza Batzordeak izango du azken 
erabakia. 
 
11. Aktibatu + programak eskubide osoa du edozein erregistro edo 
parte-hartzaile kanporatzeko, zozketako edozein arau gaineratu 
edo aldatzeko eta, ezinbesteko kasuetan, programa bertan behera 
uzteko. 

 
12. Datuak argitaratzerakoan, akatsa egon daiteke. Kasu horretan, 
datuak zuzendu eta berrargitaratu egingo dira. 
 
13. Aktibatu + programaren baldintzak eta edukia nahiz 
zozketarako arauak GAPen jabetzakoak dira.  
 


