
I. INSTAGRAM LEHIAKETAKO OINARRIAK 
#GureDonostia 

 

LEHENA. Lehiaketa honen helburua da Donostiako auzoetako esperientzia 
eta/edo txoko ederren inguruko argazki originalak aurkeztea.  
 
BIGARRENA.  Lehiaketan parte hartu ahal izango dute Instagram sare 
sozialeko (kontu publikoa) erabiltzaile guztiek, eta pertsonako 5 argazki 
onartuko dira.  
 
HIRUGARRENA. Argazkiak Instagramen argitaratu beharko dira. 
#GureDonostia eta “auzoko hashtaga” erabili beharko dira lehiaketan parte 
hartzeko. Adibideak:  
 

#GureDonostia #Aiete   
#GureDonostia #Miramon   
#GureDonostia #Altza   
#GureDonostia #Amaraberri   
#GureDonostia # Erriberak   
#GureDonostia # Antigua  
#GureDonostia #Añorga   
#GureDonostia #Bidebieta  
#GureDonostia #Erdialdea # Zentroa #Centro 
#GureDonostia #Egia   
#GureDonostia #Gros   
#GureDonostia #Ibaeta   
#GureDonostia #Igeldo   
#GureDonostia #Intxaurrondo  
#GureDonostia #Loiola   
#GureDonostia #Martutene   
#GureDonostia #Aldezaharra / # ParteZaharra/ #Partevieja 
#GureDonostia #Ulia   
#GureDonostia #Zubieta   

*Auzo batzuetarako izendapen ugari onartuko dira, ageri diren bezala, 
esaterako, Alde Zaharra edo Zentroa… ohikoa baita izen ugari erabiltzea. 

LAUGARRENA. 5 instagramerrek eta Donostia Turismoko teknikari batek 
osatutako epaimahai batek eremu/auzo bakoitzeko hiru argazki finalistak 
aukeratuko ditu. Eremu hauek definitu dira: 

http://twitter.com/#pilar15


ANTIGUA AMARA EGIA PARTE ZAHARRA 

IGELDO AMARA BERRI ULIA ERDILADEA 

IBAETA ERRIBERAK BIDEBIETA  GROS 

AÑORGA LOIOLA INTXAURRONDO  AIETE 

ZUBIETA TXOMIN ALTZA MIRAMON 

 MARTUTENE   

  
BOSGARRENA. Lehiaketarako argazkiak jasotzeko epea irailaren 20an hasi 
eta urriaren 9an amaituko da, 24:00etan. Ostiral goizean, urriaren 14an, 
irudi finalistak ezagutaraziko ditugu FACEBOOKen bozkatzeko, urriaren 
15etatik 26era arte.  
 
SEIGARRENA. Irabazlea bozka gehien jasotzen dituena izango da. Berdinketa 
izanez gero bi argazkiren edo gehiagoren artean, epaimahaiak erabakiko du eta 
aukeratuko ditu 4 argazki irabazleak (arlo bakoitzeko argazki bat). 
 
ZAZPIGARRENA. Lehiakideek erantzukizun osoa izango dute aurkeztutako 
lanetan hirugarrenen eskubiderik ez izateko.  
 
ZORTZIGARRENA. Lehiaketaren 4 irabazleek Donostia Turismoko IHESALDI 
bat izango dute 2 lagunentzat, eta horren baitan esperientzia bat eta ostatu gau 
bat izango dute gosari eta guzti.  

Ihesaldi hauen artean aukeratu beharko dute: 

1. Gastronomikoa. Sagardotegi Menua (1 gau + sagardoaren museoa + 
bazkaria edo afaria sagardotegi tradizionalean). 

2. Erromantikoa Termetako Zirkuituarekin (1 gau + 2 orduko zirkuitu 
termala La Perlan)  

Epaimahaiaren sari berezia ere emango da, eta argazki hori izango da Donostia 
Turismoko irudi katalogo bateko azala. Gainera, aurreko zerrendaren arabera 
aukeratzeko esperientzia duen ihesaldia eskuratuko du. 
 
BEDERATZIGARRENA. Donostia Turismoak oinarri hauetan jaso gabeko 
egoerak ebatzi ahal izango ditu, baita interpretazioari buruz sor daitezkeen 
zalantzak ere.  
 
HAMARGARRENA. Lehiaketaren emaitza Donostia Turismoaren Facebook orri 
ofizialean, Instagrameko profilean eta Twitterren argitaratuko da, baita 
www.sansebastianturismo.com webgunean ere 
 
HAMAIKAGARRENA. Lehiaketa Hau San Sebastián Turismo – Donostia 
Turismoa, SAk antolatu du eta bertan ez dute parte-hartzerik eta erantzukizunik 
INSTAGRAM. INCek eta FACEBOOKek.  
 
HAMABIGARRENA. Lehiaketa honetan parte hartzen dutenek Donostia 

http://www.sansebastianturismo.com/


Turismoari uzten dizkie, mugarik gabe, aurkeztutako lanaren gaineko jabetza 
intelektualeko eskubide guztiak. Donostia Turismoari baimena emango diote 
argazki horiek hiriaren aurkezpenetan eta Standetan, Azoketan, Kongresuetan 
eta Sustapen materialetan erabiltzeko.  
 
HAMAHIRUGARRENA. Lehiaketa honetan parte hartzeak berekin dakar 
oinarriak osorik onartzea.  

 

 

 

 


