9.2

MATERIALA LAGA edo/eta JABARI PUBLIKOA ERABILTZEA

ESKATZAILEA
ERAGILEA

IFK

ORDEZKARIA

NAN

HELBIDEA

HERRIA

TELEFONOA

1

2

PK

POSTA
ELEKTRONIKOA
HARREMANETARAKO HIZKUNTZA

Euskaraz

Elebitan

EKITALDIAREN DATUAK
IZENA ETA DESKRIBAPENA
TOKIA
MUNTATZE-LANAK

EKITALDIA
HASIERA

EKITALDIA
AMAIERA

DESMUNTATZE-LANAK

DATA
ORDUTEGIA
UDAL MATERIALA
TOKIA
HASIERA

HASIERA

ORDUA

MUNTAIA

BUKAERA

OHOLTZA ESTALITA
OHOLTZA ESTALI GABE (modulo bakoitza: 2x1 m.)
AULKIAK
MAHAIAK (neurriak: 1,88 X 0,50 m.)
HESIAK
BESTELAKOAK (zehaztu)

BUKAERA
8x6 m.
(neurria zehaztu)

__

12x8 m.
x_
m.

AZPIEGITURA
TOKIA
ORDUA
Argindarra

HASIERA
HASIERA
MUNTAIA
BUKAERA
BUKAERA
(kasu bakoitzean zehaztu gehienezko potentzia guztira)

Soinua
Bestelakoak
Ur hartunea
Zertarako
Edukiontziak
Organikoa (marroia)
Papera (urdina)
Ontziak (horia)
Beira (berdea)
Errefusa (grisa)

W

KOPURUA

W

Argiztapena

TAMAINA (1.000 l.)

TAMAINA (360 l.)

9.2

BIDE PUBLIKOAREN ERABILERA
APARKALEKUAK GORDETZEA
TOKIA
ARRAZOIA
KOPURUA

ORDUA

HASIERA
BUKAERA

IBILGAILU MOTORDUNAK KALE EDO OINEZKOEEN GUNEETARA SARTZEA
TOKIA
DATA
HASIERA
MUNTAIA BUKAERA
MATRIKULA
UDALTZAINGOAREN LAGUNTZA
ARRAZOIA
DATA
HIZKUNTZAREN ERABILERA
JARDUERA
PUBLIZITATEA (kartelak, eskuorriak…)
AHOZKO ERABILERA (aurkezleak, hizlariak…)

ORDUA

Euskaraz
Euskaraz
Euskaraz

HASIERA
BUKAERA

Elebitan
Elebitan
Elebitan

Publizitateko euskarri guztietako kopia aurkeztu dut
Erantsitako irizpideak eta araudia onartzen ditut.
OHARRAK

Zarautz,
Eskatzailearen sinadura

Zarauzko Udalak datuak tratatzen ditu herritarrek egindako eskabideei buruzko espedienteak kudeatzeko; eta hori, hauen
arabera: apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki araubidearen oinarriak arautzen dituena; eta urriaren 1eko 39/2015 Legea,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. Arloan eskumenak dituzten beste Administrazio Publiko batzuei
komunikatu ahalko zaizkie datu pertsonalak. Interesdunak eskubidea du bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta
horien tratamendua mugatu edo horren aurka egiteko. Horretarako, komunikazio bat bidaliko du Udalaren helbidera edo dbodpd@zarautz.eus helbide elektronikora; Datuak Babesteko Politikari buruzko informazioa zabal dezake www.zarautz.eus
helbidean.

9.2

BETE BEHARREKO IRIZPIDEAK ETA ARAUDIA
IRIZPIDE OROKORRAK
•
•
•
•

Eskaera gehienez ekitaldia baino 15 egun lehenago erregistratzea.
Zalantza kasuetan (eguraldia, kasu) erabakia gehienez 7 egun lehenago hartzea.
Eskatzaileek espazioak erabiltzean elkarbizitza eta elkarrekiko begirunearen oinarrizko printzipioak
beteko dituzte, erabiltzaile batek egiten duenak beste batek egindakoa kaltetu gabe.
Materialaren erabilera egokia.

UDAL AZPIEGITURAK ERABILTZEKO IRIZPIDEAK
•

Instalazioen Arautegi orokorra eta 277/2010 Dekretua betetzea, larrialdiei aurre egiteko, zenbait
jarduera, zentro edo establazimenduen Autobabes beharrak arautzen dituena.

BERDINTASUN IRIZPIDEAK
•
•
•

Antolatutako jardueraren euskarri, dokumentu eta publizitatean ezin izango dute honakorik egin:
- Hizkuntza eta irudi sexistak erabili.
- Arrazismo edo xenofobia bultzatzen duten irudirik erabili.
Gizon eta emakumeen partaidetza bermatuta egon behar du.
Ezin izango da diskriminaziorik egin sexua, ideologia, jaioterria, nazionalitatea edo sexu-joera bezalako
arrazoiengatik.

HIZKUNTZA IRIZPIDEAK
•
•
•
•
•

Jarduera guztietan euskararen erabilera bermatuko da. Jarduerak euskaraz edo elebitan izan daitezke.
Antolatutako jardueraren euskarri, dokumentu eta publizitatea euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan
zabalduko da. Elebitan egiten den kasuan, euskarari emango zaio lehentasuna, bai kokalekuaren aldetik
bai neurriaren aldetik.
Ahozko komunikazioetan (aurkezleak, hizlariak, irakasle/monitoreak, bozgorailuetako mezuak, jarritako
musika...) euskara edo bi hizkuntza ofizialak erabiliko dira. Biak erabili behar izanez gero, euskarari
emango zaio lehentasuna.
Haur, nerabe eta gazteentzat berariaz antolatutako jarduerak euskaraz izango dira.
Antolatzaileek Euskara Departamentuaren aholkua jaso ahal izango dute.

EDARI ALKOHOLDUNEN BANAKETA ETA SALMENTARI BURUZKOAK
•
•

Antolatuko den jardueran taberna edo txosna badago 18 urtetik beherakoei ezingo zaie edari
alkoholdunik saldu.
Antolatuko den jardueran taberna edo txosna badago kartela jarri beharko da 18 urtetik beherakoei
edari alkoholdunak saltzea debekatuta dagoela adierazten duena.

GAZTELEKUA ERABILTZEKO BARNE-ARAUDIA
•
•

Jarduerak hezitzaileak izango dira eta Nerabeen Zerbitzuak eskaintzen duenarekin bateragarriak.
Nerabeei eta gazteei zuzendutako jarduerak lehenetsiko dira, eta garrantzia berezia emango zaie euskal
nortasunarekin, kirolarekin, euskal kulturarekin eta aisialdi arduratsuarekin lotutako jarduerei.

OROKORREAN BETE BEHARREKO BESTE BALDINTZA BATZUK
•
•
•
•
•

Ezin izango da iragarki, kartel edo pegatinarik jarri hiri-altzarietan (bankuak, farolak, hesiak, etab.) edo
fatxadetan. Propaganda jartzeko herriko hainbat puntutan banatutako panelak soilik erabiliko dira.
Une oro ingurunea zainduko da eta txukun eta garbi mantenduko da. Baimendutako jarduerak
hondakinak sortzen baditu (hala nola, organikoa, kartoia, papera, beira, plastikoa eta abar), hondakinok
jaso eta inguruko edukiontzietan utzi beharko dira.
Ezingo da udal-sareetara inongo konexiorik egin, ez eta behin-behinekoak ere, aurrez Udalari jakinarazi
gabe.
Ekintzarako beharrezko elementuak bide publikoan kokatzerakoan, kontuan izango da une oro
oinezkoak errespetatu behar direla eta pertsonen joan-etorria ez oztopatzeko adinako espazioa (2
metro) utziko da.
Ekintzarako motordun ibilgailua sartu beharra badago kale edo plazatara, sarbidea eskatu beharko zaio
Udaltzaingoari.

TABERNEN KONTZERTU TXIKIETAN BETE BEHARREKO BESTE BALDINTZAK
•
•
•
•
•

Ordutegia:
- Igandetik ostegunera 22:00ak arte
- Ostirala, larunbata eta jai bezperak 23:00ak arte
Dezibelioak: 60 fatxadan
Argindarra: Taberna edo jatetxetik hartuko da.
Kokapena: Beladorearen barruan
Altabozak: Ezin dira lurrean jarri, eta etxebizitzei begira ere ez.

