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Plastikoa: gure hondartzak, lakuak, itsas hondoak  eta errekak 

hondatzen dituen gaitza 

 
 

 

  

 

• Taldeko mailan, erakundeengan eragiten 
dugu, ureko hondakinen izaera kutsakorra 
onartu dezaten eta ingurumenari lehentasuna 
eman diezaioten. 
 

Aparteko herritar-mobilizazio honek ospe 

handia eman dio Surfrider Foundation 

Europe elkarteari, egiten dituen 

aldarrikapenei eta ingurumenaren arloan 

defendatzen dituen misioei. 

 

Ozeanoak aspaldi bihurtu ziren giza 

jardueren zabortegi nagusi. Ureko hondakin 

kopuruaren igoera esponentziala gure 

kontsumo-ohiturekin zuzenean lotuta dago.  

Aurreko urteetako itsas ekimenen emaitzak 

ikusi ondoren, esan dezakegu jasotako ureko 

hondakinen % 75 plastikoek osatzen dutela. 

Urtero ekoizten diren 100 milioi tona 

plastikoren % 10 inguruk ozeanoetan 

amaitzen dute (iturria: Greenpeace). 

 

 

 

 

 

Duela 18 urte abian jarritako Ocean 

Initiatives ekitaldian munduan zehar 

milaka laguntzaile biltzen dituzte helburu 

beraren inguruan: ozeanoak, lakuak, 

errekak eta itsas hondoak kutsatzen 

dituzten hondakinen kopurua handitzearen 

aurka borroka egitea.  

Aurrekaririk gabeko mobilizazioari esker, 

2012an 50.000 laguntzaile bildu zituzten 

1.200 ekintza baino gehiago egin ziren, eta 

2.500 m³ zabor bildu ziren (26 autobusen 

baliokidea) Itsas Ekimenen urteroko 

kanpainaren esparruan.  

Ocean Initiatives-ek helburu garrantzitsua 

betetzen dute itsasoetako hondakinen 

arazoaren sentsibilizazioan. 

 

• Banakako mailan, parte-hartzaile 

bakoitza sentsibilizatzea eta hartu 

beharreko ohitura ekologistak eta 

kontsumo iraunkorreko ohiturak zabaltzea  

ahalbidetzen dute. 

 

 

ITSAS EKIMENAK: LES  
BORROKA GAITEZEN ERABILERA BAKARREKO 

PLASTIKOAREN AURKA! 
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Kanpaina hori abian jartzeko zenbait tresna 

eta ekintza erabiliko dira boluntario guztiek 

parte har dezaten.  

 

Adibidez, «posta-txartela» tresnaren bitartez, 

boluntarioek eta herritarrek Surfrider 

Foundation Europe elkarteak Europar 

erakundeekin batera  antolatutako lobbying 

ekintza batean parte hartuko dute, eta, 

eranskailuaren bitartez, tokian eragitera 

gonbidatuko ditugu laguntzaileak. Helburua 

merkatariak eta bezeroak konzientziatzea 

izango da, erabilera bakarreko plastikozko 

poltsa gutxiago erabil ditzaten.  

 

 

 

Horregatik, Surfrider Foundation Europe 

elkarteak plastikoaren aurka ekitea eta 

Ocean Initiatives 2013ko kanpaina 

erabilera bakarreko plastikozko 

hondakinetan oinarritzea erabaki du, 

nazioarteko «Rise Above Plastics» (Gure 

plastikoen aztarna murriztu dezagun!) 

kanpainaren bitartez. 

 

Kanpainaren helburu nagusia herritarrak eta 

erakundeak erabilera bakarreko plastikoen 

kontsumoa murrizteko beharraren gainean 

sentsibilizatzea da, eta aurten, batez ere, 

plastikozko poltsetan oinarrituko da. 
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Ocean Initiatives 2013: 

  

Antolatzen den garbiketa bakoitza urrats bat gehiago da ureko hondakinen aurkako borrokan. 

Kutsaduraren aurka tokian bertan ekitean iniziatiba honen arrakastari laguntzen diozu eta 

itsasaldera eramaten dituzu elkartearen aldarrikapenak. Eskerrik asko Ocean Initiatives 

ekitaldia babesteagatik eta gurekin borrokatzeagatik ureko hondakinen aurka. 

 

2012ko OCEAN INITIATIVES-ei begira:  

  

50 000 partaide 

11 000 ikasle 

44 herrialde 

1230 hondartza, laku eta itsas 

hondo baino gehiago garbitu ziren 

 

Garbiketa bat antolatzea guztion eskura 

dago. Itsas ekimenak neurrira eginiko 

ekintzak dira, eta zuk aukeratutako garbiketa 

eta sentsibilizazio ekintza egitea 

ahalbidetzen dute: zuk antolatutako ocean 

initiatives ekimenak zure konpromiso 

pertsonala eta ingurumenaren kausarekiko 

atxikimendua erakusten du!  

Surfrider Foundation elkarteak eta Itsas 

Ekimenen taldeak laguntza eskaintzen dizute 

alderdi logistikoan eta pedagogikoan. 

Laguntza hori doakoa da eta ez da 

elkartearen kide izan beharrik. 

 

Gida honek zure ekintza pixkanaka 

bultzatzeko eta garatzeko aholku multzo bat 

biltzen du. 

Era berean, zure ekintzaren erregistroa 

www.itsasekimenak.org webgunean 

egiterakoan Surfrider Foundation elkarteak 

sortutako kit pedagogikoa osatzen duten 

tresnen deskribapena bidaliko dizugu. 

 

 

Ocean Initiatives ekimenak urte osoan 

antolatzen dira. Horretarako, asteburu luze 

bat aukeratu ohi da, udaberriko lehenengoa, 

herritar-mobilizazioak egiteko: 2013ko 

martxoaren 21etik (osteguna) 24ra arte 

(igandea). 

Lau egun horietan, zure konpromisoari 

esker, ehunka ekintza egingo dira aldi 

berean eta mundu osoan, laguntzaileen, 

kirol elkarteen, eskolen, erakundeen, 

enpresen eta abarren partaidetzarekin. 

 

 

http://www.initiativesoceanes.org/
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ZURE GARBIKETA PAUSOZ-PAUSO 

 

 

 

EKINTZA AURRETIK – EKINTZA BAINO 30 EGUN 

LEHENAGOTIK, EKITALDI EGUNERA 

 

  

Izena eman eta gero, material logistikoa eta 

pedagogikoa bidaliko dizugu zure ekintzan 

laguntzeko. 

 

Egunean zehar ez bazaude etxean, 

jakinarazi faborez zuen lantokia edo 

bidalketa egiteko beste helbide bat paketea 

jaso ahal izateko. Bidalketa 3 alditan 

errepikatu ahal izango da. Lehen bi aldietan 

informazio-dokumentu bat sartuko da 

postontzian antolatzaileari bidalketa 

enpresari beste hitzordu bat zehazteko 

denbora emateko.  Aurten, antolatzaileek 

ezingo dute paketea hartu beren Posta 

bulegoan. Paketea ez bada hirugarren 

aldian jaso, igorleari bidaliko zaio bueltan.  

 

 

Erakundeak behar dituen elementu 

desberdinak denboraz jasotzeko,  pentsatu 

zure ekintza data baino hile eta erdi 

lehenago izena ematea Ocean Initiatives-

eko webgunean.  

 

 

 

 

 

 

 

AUKERATU LEKUA (HONDARTZAK, 

AINTZIRAK, IBAIAK, UR-LASTERRAK, 

ITSAS-HONDOAK) 

 

Ziurtatu aurretik ez dagoela garbiketa bat 

aurreikusita egun berdinean eta leku 

berdinean. Hau ikusteko, joan 

www.itsasekimenak.org webgunera. 

Garbiketak geografikoki edo zerrenda 

batean sailkatzen dira. Ez izan zalantzarik 

erakundearekin harremanetan jartzeko 

operazio osoa koordinatzeko.   

 

Ibaientzako eta ur-lasterrentzako, frogatu ez 

daudela eremu pribatuan. Kontutan hartu 

tokiaren irisgarritasuna eta segurtasuna, 

batez ere ur-ertzen altuera. Gomendagarria 

da aurretik lekuen kokapena aztertzea. 

 

Kontutan hartu mareen ordutegia ere. (ikus 

segurtasun aginduak gidaliburu amaieran) 

 

 

SORTU ZURE GARBIKETA 

WWW.ITSASEKIMENAK.ORG 

WEBGUNEAN 

 

Jarraitu argibide hauek izena emateko. 

Hitzordua behar da: hondartzetako 

garbiketei dagokionez gomendagarria da 

itsasbehera dagoenean egitea. 

 

Garbiketa eguna, ordua edo lekua aldatu 

behar baduze, ez ahaztu online aldaketak 

egiteaz.  Zure garbiketan izena eman duten 

pertsonei automatikoki jakinaraziko zaie. 

 

ANTOLATU 

 

http://www.initiativesoceanes.org/
../../../../Local%20Settings/Temp/%22http:/--www.initiativesoceanes.o
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  Antolatu zure garbiketa urratsez urrats 

 

 

 
JAR ZAITEZ HARREMANETAN 

AUKERATUTAKO TOKIKO UDALAREKIN 

Ekintzaren berri emateko, baimena lortzeko, 

ekintza dela-eta kontainerrak jartzeko eta 

eskularruak emateko (gida honen bukaeran 

udaletara bidaltzeko gutun eredu bat dago). 

Gutuna garbiketa ekintza egin baino 

gutxienez 10 egun lehenago bidaltzea 

gomendatzen dugu.  

Lakuak eta errekak garbitzeko, dagokion 

polizia-zerbitzuarekin eta nekazaritzaz eta 

baso-zaintzaz arduratzen den 

zuzendaritzarekin harremanetan jartzea 

gomendatzen dugu. 

 

Logistika arrazoiak direla eta, eta eragin 

ekologikoa murrizteko, europatik 

kanpoko ZENBAIT HERRIALDEETARA 

(IKUS ZERRENDA) bidaltzen diren kitek 

ez daukate zakarretarako poltsarik. beraz 

garbiketarako behar adina poltsa eraman 

beharko dituzu (poltsa bat hiru 

partaideko) 

Poltsak jasoko ez dituzten 

HERRIALDEEN ZERRENDA 

 

 TAHITI  

 JAPONIA 

 KALEDONIA 
BERRIA 

 KANARIAK 

 MAROKO  

 AEB 

 ARGENTINA 

 REUNION 

UHARTEA 

 MAURIZIO 

UHARTEA 

 INDONESIA 

 

 

 

 

 

ESKULARRUAK 

 Kitaren barruan  ez 

dago eskularrurik: 

posible bada, eskatu 

zure garbiketan parte 

hartuko dutenei beren 

eskularruak eramateko. 

 

 

! 

© AGphotographer 

http://www.photoxpress.com/search-stock-photos-photographer/AGphotographer/773844
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Baieztatu haurren gurasoek ekitaldiak komunikabideetan izan 

dezakeen oihartzunaz jakinarazten dien dokumentua sinatu dutela 

(dokumentua eta eranskina). 
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Ekintza aurretik: ekintza baino 30 egun lehenagotik, ekitaldi 

egunera  

 

  

Sartu  Facebook orrian: www.facebook.com/oceaninitiatives  

Mobilizatu ahalik eta pertsona gehien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urpekaritza), bertako elkarteekin, saltokiekin, 

eskolekin, institutuekin… harremanetan. 

 

•Prentsa txostenak eta prentsa oharrak: 

bertako komunikabideetara bidal ditzakezu 

(eskuragarri  http://www.itsasekimenak.org 

webgunean) 

•Sare sozialak: zure garbiketaren berri eman 

dezakezu sare sozialetan.  

 

 

 

 

 

 

EMAN GARBIKETAREN BERRI, HAU 

BURUTUKO DEN TOKIAN  

 

Garbiketaren berri emateko estaldura 

mediatiko bat eduki beharko da ekintzak 

irauten duen bitartean. Tresna guztiak zure 

eskuetan daude : 

 

•Gertaerako kartelak: kokatu kitean 

jasotako kartelak leku publikoetan, jarri 

itsasoko jarduerak burutzen dituzten 

klubekin (surfa, kanoa-kayak, arrauna, bela, 

 

ERAKASLEENTZAKO 

 

© Cristina Barreau 

http://fr-fr.facebook.com/oceaninitiaves
http://www.facebook.com/oceaninitiatives
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 Ekintzaren eguna  

 

  

BUKATU EZAZU GARBIKETA EKINTZA 

LASAI BATEKIN 

Tresna pedagogikoen bitartez azaldu parte 

hartzaileei nondik datozen jasotako 

hondakinak, hondakin horiek ingurunean duten 

hedadura eta egiten duten talka, eta kutsadura 

hori murrizteko hartu beharreko ohiturak 

(informazio gehiago 12. orrian). 

Hitzaldi hori hainbat aldiz egin dezakezu 

ekintzan zehar.  

 

Era berean, partaideei eskerrak eman behar 

zaizkie parte hartzeagatik, gertakizunak 

sortutako mobilizazioak elkartearen 

aldarrikapenak erakundeetara eramatea 

ahalbidetzen baitu. 

 

 BANATU EZAZU POSTA-TXARTELA  

Parte-hartzaile bakoitzari posta-txartel bat 

emango zaio. Posta-txartel honek herritarren 

lobbying ekintza baten berri ematen du eta 

haren helburua Europa osoko dendetan 

erabilera bakarreko plastikoen banaketa 

debekatzea da, ondorioz haiek sorturiko 

kutsadura murrizteko. Herritarrak txartelaren 

atzealdean idatzia dagoen helbidera bidaliko du 

txartela posta bidez. Surfrider elkarteak posta-

txartel guztiak bilduko ditu eta Europako 

Komisioa bidaliko ditu.  

Ekintza honen berri Itsas Ekimenen 

webgunean ere emango da: 

www.itsasekimenak.org 

ATERA TALDEAREN ARGAZKI BAT 

BANDEROLAREN ONDOAN TOKIA 

GARBITU ONDOREN 

Zuen argazkiekin ekintza jasoko dugu gure 

komunikazio-dokumentuetan. 

Webgunean agertzeak giza dimentsioa ematen 

dio gertakizunari. 

 

 

 

 

 

HARRERAK EGIN ETA EKINTZAREN BERRI 
EMAN JENDEARI 

 

Garbiketa ekintza, lehen buruan, ekintza 

hezigarria eta ludikoa da, eta kutsadura arazoez 

eta hartu beharreko ohitura onez 

kontzientziatzeko balio du. 

 

SEGURTASUN ARAUAK JAKINARAZI ETA 

IKUSGAI JARRI 

Gazteenei ohartarazi ez ditzatela hondakin 
arriskutsuak edo dudazkoak jaso; horretarako, 
jarri irakurri segurtasun oharrak eta jarri 
ikusteko moduan. 

Esaiezu ez dunetatik ibiltzeko eta bertako 
landaretza bertan uzteko, dunen solidotzea eta 

iraupena ahalbidetzen baitu. 

Lakuei eta errekei dagokionez, ez bainatzeko 

eskatu. 

 

ERREGISTRATU PARTAIDEAK 

HORRETARAKO DAGOEN FITXAN, ETA 

BANATU ZAKARRONTZIAK 

Ekintzan izen ematen duten partaideak gure 
aseguruak estaltzen ditu. 
Internet bidez izen ematen duten partaideak ez 
daukate fitxa hori bete beharrik. 
 

GARBIKETAN PARTE HARTU ETA 

GARBIKETA ONDO DOALA EGIAZTATU  

Lakuen eta ibaien kasuan goialdetik behealdera 

garbitu behar da. 

 

EGIN EZAZU GARBIKETAREN BALANTZE 

KUANTITATIBOA 

Bildu hondakinak eta bete balantze-orria (ikus 

eranskina edo webgunea). Idatz itzazu 

informazio horiek banderolan. 



 

 

itsasekimenak.org  ///// Antolatu 10 

E
K

I
N

T
Z

A
 
O

N
D

O
R

E
N

 

 Ekintza ondoren 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

arruntaren edo posta elektronikoaren bidez 

bidal daitezke Aines Arizmendi-ri 

(aarizmendi@surfrider.eu). 

 

 

ZERRENDATU KOMUNIKABIDEETAN 

IZANDAKO OIHARTZUNA ETA 

BERRESKURATU EKINTZAREN 

INGURUAN ARGITARATUTAKO PRENTSA 

ARTIKULUAK 

 

Ez ahaztu artikuluaren iturria eta data 

zehaztea. Bidali Audrey Milhorgne 

(amilhorgne@surfrider.eu).  

Eskerrik asko. 

GARBIKETAREN ONDOREN POLTSA 

GUZTIAK JASO DIRELA ZIURTATU 

Udalerriko zerbitzuei jakinarazi non utzi 

dituzuen zakarretarako poltsak. 

 

EKINTZA BURUTU ETA HURRENGO 

ASTEETAN BALANTZEA, ARGAZKIAK 

ETA IZEN-EMATE FITXAK HELARAZI 

 

Balantze fitxa bete eta argazkiak  

www.itsasekimenak.org webgunean 

deskargatu ahal izango dituzu (nire kontua  

espazioa). Izena emateko fitxak posta  

 

mailto:aarizmendi@surfrider.eu
mailto:amilhorgne@surfrider.eu
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GARBIKETA BITARTEAN 

GARBIKETA ONDOREN 

Laburpena 
 

 

 

 AUKERATU TOKIA 
 Segurtasuna eta irisgarritasuna 

 Ziurtatu ez dagoela garbiketarik aurreikusita 
     (webgunean)  

 Egiaztatu lakuen eta ibaiertzeen altuera, eta ez 
dagoela ur-askatzerik aurreikusita. 

 Begiratu hondartzetako mareen ordutegiak 
 

IRAKASLEAK 
Ikasleen gurasoek sinatu beharreko baimena ekintza 

komunikabideetan irten daitekeela jakinaraziz. 

ERREGISTROA  
www.itsasekimenak.org webgunean 

 

JARRI  UDALETXEAREKIN 
HARREMANETAN 
Bidali ezazu eredu-gutuna udaletxera 
lehenbailehen 

 

TOKIAN BERTAN JAKINARAZI  
Afixen bitartez, www.itsaekimenak.org 
webgunean eskuragarri dagoen prentsa-
txostenaren bitartez,  gizarte-sareen bitartez 

(Facebook Ocean Initiatives) 

 

 

 PUBLIKOARI HARRERA EGIN 
 Segurtasun arauak jakinarazi   

 Parte-hartzaileei erregistro-fitxa sinatu arazi.  
 

HONDAKINAK GARBITU ETA ZENBATU 

Informazioak banderolan idatzi 

 

POSTA-TXARTELA BANATU 
 

 

EKINTZA AMAITU 
Ekintza amaitzeko eman ezazu hitzaldi 
pedagogikoko bat eta azaldu parte-hartzaileei 
ureko hondakinen arazoa eta haien 
partaidetzak nola laguntzen duen 
kutsaduraren aurka borrokatzen. 

ARGAZKIAK ATERA 
Atera taldearen argazkiak SFE banderolaren 
ondoan 

GURI BUELTAN BEHARREKOA 

 

 Balantze-orria bete  www.itsasekimenak.org 
webgunean («nire kontua» atala)  

 Ekintzaren argazkiak www.itsasekimenak.org 
webgunera igo («nire kontua» atala) 

 Izen-emate fitxak 

 Ekintzari buruz argitaratutako prentsa-artikuluak 

 

ZIURTATU 
 
Garbiketa ondoren poltsa guztiak jaso direla 

ziurtatu  

 

GARBIKETA AURRETIK 

 

http://www.initiativesoceanes.org/
http://fr-fr.facebook.com/oceaninitiaves
http://www.itsasekimenak.org/
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VOTRE NETTOYAGE 

 

ZURE GARBIKETA 

 
 

 

Jasoko duzun kitan garbiketa-lanak animatzen lagunduko dizuten tresna logistikoak 

eta pedagogikoak aurkituko dituzu. 

 

BANDEROLA PEDAGOGIKOA  

Lau zatitan banatuta dago: zure ekimena ikusgarri egiten lagunduko dizun afixa bat eta hiru irudi 

pedagogiko. Irudi pedagogikoak moztu daitezke; hormetan zintzilika daitezke eta garbiketa amaitu 

ondoren ere erabil daitezke. Era berean, ekintza amaitu ondoren ez baduzu banderola gehiago 

erabili behar, zure inguruko norbaiti eman diezaiokezu mezua hedatzen jarraitzeko (kirol elkartea, 

eskola, bestelako elkarteak...). 

 

 1. IRUDIA: UREKO HONDAKINAK 

Poster honek ureko hondakinen zikloa jasotzen du. Erdiko eskema ulertzen laguntzeko dago. 

Ibaiertzetan aurkitzen ditugun hondakinak pentsatzen duguna baino askoz ere urrunagotik datoz. 

Adibidez, % 80 urrutitik datoz, eta ur-korronteak ekarrita iristen dira ozeanoetara. Ozeanoetara 

iritsi ondoren, hondakinak ur gainean biltzen dira, itsas hondora joaten dira edo zati txiki bat, 

ibaiertzetara joaten da. 

 

ANIMATU 
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Urtero 6,5 milioi tona hondakin isurtzen dira ozeanoetan, hau da, 206 kilo segundoko: hondakin 

horien gehiengoa han geldituko da betirako. Kutsadura horren aurka borrokatzeko irtenbide onena 

hondakin horiek ez ekoiztea eta ingurunearekiko ohitura arduratsuak hartzea da, hondakinak ez 

daitezen izadian geratu. 

 

 2. IRUDIA: UREKO HONDAKINEN ERAGINA 

Atal berri honek ureko hondakinek itsasbazterretan eta ozeanoetan duten eragina ilustratzen eta 

azaltzen du.  

Marrazkian sei kalteren adibideak ikus ditzakegu eta irudiaren alboetan daude haien azalpenak: 

Kutsadura bisuala, arrisku fisikoa, itsasoko bizitza kaltetzea, izaki bizidunek irenstea, elika-katean 

espezie inbaditzaileak sartzea. 
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3. IRUDIA: HONDAKINAK MURRIZTEA 

Kartel honek hondakin ekoizpena murrizteko gutako bakoitzak har ditzakeen neurriak azaltzen 

ditu. Hiru jokabide mota hobetsi behar dira: hondakin kopurua murriztea jatorrian, hondakinak 

sailkatzea gero haiek birziklatzeko, eta berrerabil daitekeena berrerabiltzea. 

Birziklatzea beharrezko aukera da, ordea, badu nolabaiteko talka ingurunean: hondakin onena 

sortzen ez den hura da! Irtenbide onena hondakin sorrera murriztea da. 

«Rise above Plastics» (Gure plastikoen aztarna murriztu dezagun!) programaren esparruan, 

Surfrider elkartearen helburua industriak ingurunea gehiago errespetatuko duten ekoizpen-

ereduak ezartzera bultzatzea da (ekoizpenean galera gutxiago, bilgarriak murriztea, bereziki 

erabilera bakarreko bilgarriak, toxikoegiak ez diren produktuak erabiltzea). Baina, era berean, 

erabiltzaileei dagokie erosketa-ohiturak aldatzea, bilgarri gutxiago dituzten produktuak eta 

iraunkorrago direnak aukeratuta. 
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ZAKARRONTZIAK 

 
 

Aurten zakarrontziak irudi 

pedagogiko berri bat dute 

erabilera bakarreko plastikoen 

kontsumoa murrizteko ideiarekin. 

Irudiak bi ekintza ekologikoren 

adibideak eskaintzen ditu 

boluntarioek bete ditzaten: 

berrerabili daitezkeen poltsak 

erabiltzea erabilera bakarreko 

plastikozko poltsak saihestuta, 

eta erabilera bakarreko 

plastikozko botilak erabili ordez 

beirazko botilak edo kantinplorak 

erabiltzea. 
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POSTA TXARTELA 

Posta-txartelaren helburua zera da, 

Surfrider Foundation Europe elkarteak 

Europar erakundeekin batera  

antolatutako lobbying ekintza batean 

parte hartzera gonbidatzea, dendetan 

erabilera bakarreko plastikozko poltsak 

banatzea debekatzeko. 

Laguntzaileak posta-txartela bete 

ondoren Surfider Foundation Europe 

elkarteari bidali beharko dio. Orduan, 

Surfrider elkarteak jasotako txartelak 

lobbying ekintzak egiteko erabiliko ditu. 

Garbiketan parte hartuko duen bakoitzari posta-txartel bana emango zaio. 

Garbiketa ekimenetan parte hartu ez duten pertsonek ere postal-txartelen lobbying kanpainian 

lagundu ahal izango dute Ocean Initiatives webgunearen bitartez. 
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PEGATINA 

Aurtengo Ocean Initiatives ekitaldiko pegatinak erabilera bakarreko plastikoen kontsumoa 

murriztera gonbidatzen gaitu.  

500 bilioi (bilioi bat= milioi bat milioi) plastikozko poltsa ekoizten dira urtero, eta horietako askok 

ozeanoetan amaitzen dute. Ingurunean duten eragina oso kaltegarria da. Parte-hartzaile guztiak 

gonbidatzen ditugu pegatina hau hurbil dituzten dendetako kaxatan itsastera: hor izango baitute 

eranskailu horiek eragin handiena kontsumitzaileengan.  

Ideia kontsumitzaileak erabilera bakarreko plastikozko poltsak baztertzera animatzea da, eta 

horien ordez, berriro erabil daitezkeen poltsak erabiltzera gonbidatzea, eta, aldi berean, 

dendetako arduradunek erabilera bakarreko poltsak ez eskaintzea.  

 

  
 

 

 

ANTOLATZAILEEN KAMISETA 

 

«Rise above plastics» kanpainari erreferentzia egiten dion 

kamisetak banatuko dira ekimenaren antolatzaileen 

artean. Horri esker, antolatzaileak ikustea eta ezagutzea 

errazago izango da garbiketan parte hartuko duten 

guztientzat.  
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KARTELA 

Kartel horrek zure ekimena ikusgarriago 

izatea, jende gehiago etortzea, eta jendartea 

sentsibilizatzea ahalbidetuko du irudiei esker. 

Zuen ekimena ezagutarazten lagunduko dizu. 

Zuen garbiketa gertatu baino 15 egun 

lehenago banatzera gonbidatzen zaitugu, 

bertan dagokion tokian garbiketa non eta noiz 

izango den idatzita.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ESKULARRUAKK 

 
Kitaren barruan ez dago 

eskularrurik: posible bada, eskatu 

zure garbiketan parte hartuko 

dutenei beren eskularruak 

eramateko. 

 © AGphotographer 

http://www.photoxpress.com/search-stock-photos-photographer/AGphotographer/773844
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BIRZIKLATZEA ETA BERRERABILTZEA 

 
 

Garbiketan jasotako ureko hondakinak zuzenean sartuko dira kitean emandako 

poltsetan eta, ondoren, ezin birziklatu daitezkeen hondakinak biltzen dituen 

kontainerrean botako dira. 

 
 

 

industriak, enpresak, etab.) mobilizatzen hasi 

ziren ureko hondakinen arazoari irtenbide bat 

bilatzeko asmoarekin. Berrerabiltzeko edo 

birziklatzeko hondakinak jasotzeko zenbait 

ekimenek dagoeneko ikusi dituzte emaitzak. 

 

Adibideak: 

 

 Honolulun, 2005ean, National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA) 

bulegoaren programa batek arrantzaleak 

Ureko hondakinak jasotzera animatu 

zituen, ikerketa batek agerian utzi 

baitzuen, arrantzaleen % 20k sareak utzi 

edo aurtikitzen zituela itsasoan (% 81 sare 

horiek jasotzearekin eta portura 

eramatearekin ados zegoen). Bi GKEren 

bitartez prozedura bat ezarri zen sareak 

portuetara eramateko, han mozteko eta 

handik energia sortzen duen errausketa-

instalazio batera bidaltzeko. Bi urtean 

(2006-2008), lankidetza publiko-pribatu 

horri esker, 26,61 tona sare baino gehiago 

jaso eta eliminatu dira. 

Itsasoan zein lurrean aurkitzen diren 

sareak birziklatzeko zenbait programa 

daude abian. 

 

 Vac from the sea : Electrolux markak 

itsasoetako eta ozeanoetako plastikoak 

jaso eta haiekin xurgagailuak egiteko 

ekimena jarri du abian. Xurgagailu horiek 

komunikazio-helburuetarako besterik ez 

dira erabiltzen, beraz, ez daude salgai. 

UREKO HONDAKINAK 

BERRERABILTZEARI BURUZKO 

AZALPENA 

Ureko hondakinak berrerabili ahal izatea 

zaila izan ohi da, gure kostetara iristen diren 

edo ur gainean flotatzen dauden hondakin 

gehienak itsasoaren, gatzaren, algen, 

hondarraren eta abarren eraginaren 

ondorioz hondatuta egoten baitira.  Beraz, 

ezin dira berrerabiltzeko dagokien 

prozesuan sartu.  

 

BI SALBUESPEN:  

 

Egurra: Gaur egun, kasu gehienetan 

behintzat, egurra da (egur zati handiak) 

berrerabil daitekeen hondakin bakarra. 

Sailkatutako egurra (0,5 m baino luzeagoa 

eta diametroa 0,10 m baino handiagoa 

duena) txikitu egiten da, eta ondoren, 

berrerabili egiten da hondakin-uren 

tratamendurako, lokatza konpostatzeko edo 

sua egiteko, edo beste helburu 

batzuetarako. 

Beira: Beira birziklatzea, printzipioz, erraza 

da. Hala ere, herrialdearen araberakoa 

izaten da. Zenbait tokitan ez dute hondarrez 

edo algez zikindutako beira birziklatzen. 

 

PLASTIKOZKO HONDAKINEI 

DAGOKIENEZ: 

 

Duela zenbait urte ekintzaile batzuk 

(arrantzaleak, erakundeak, plastikoaren 

   UREKO HONDAKINAK  
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ere falta delako.  

 

Beraz, gure hondartzetako hondakin kopurua 

murriztu nahi badugu, nahitaezkoa da 

hondakinak sortzearen aukako ekintzak 

garatzea. 

 

Prebentzio ekintzek produktuaren bizi-

zikloaren hasierako etapak hartzen dituzte 

beren baitan, eragileren edo talderen bat 

hondakinaz arduratu aurretikoak: lehengaia 

ateratzen denetik hura berrerabili eta 

ordezkatzen den arte. Helburua hondakinen 

sorrera jatorritik murrizteko ekintzak garatzea 

da. Hondakinen sorrera era desberdinetan 

murriztu daiteke, adibidez: 

 

 Jatorrian murriztea: hemen biltzen da 

enpresek lehengaiak ateratzen 

dituztenetik haiek banatu arteko etapa; 

 

 Produktuen kontsumo arduratsua: 

familiek, elkarteek edo enpresek 

hondakin kopurua murriztuko duen 

kontsumo arduratsua aukeratzeko 

askatasuna dute. 

 

 Hondakinen kudeaketa arduratsua 

dagokionaren aldetik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAC FROM THE SEA proiektuak 

(ingelesezko vacuum cleaner terminoari 

egiten dio erreferentzia) helburu bikoitza 

du: Alde batetik, Electroluxek jendea 

sentsibilizatu nahi du plastikoaren 

kutsaduraren arazo erraldoiaren 

inguruan. Bestalde, enpresa suediarrak 

plastiko birziklatuaren beharrean 

arreta jarri nahi du, beharrezkoa baita 

etxetresna elektriko iraungarriak egiteko. 

http://www.enerzine.com/604/10155+ele

ctrolux-lance-loperation--vac-from-the-

sea+.html 

 Waste Free Ocean (WFO): European 

Plastics Converters (EUPC), Europako 

plastikoaren industriaren proiektua. 

Fishing for Litter ekimena oinarri hartuta 

(http://www.fishingforlitter.org/Fishingfor

Litter.aspx), WTO proiektuak ur gaineko  

hondakinak jasotzea eta birziklatzea du 

helburu. Arrantzaleek jasotako 

hondakinak sailkapen zentroetara 

bidaliko dira. Ahal denean, hondakinak 

tokiko birziklatze instalazioetara bidaliko 

dira, eta bertan, lehengai bihurtuko 

dituzte. Kutsadura maila altuegia 

denean, eta hondakinak ezin direnean 

birziklatu, energia bihurtuko dira. 

http://www.wastefreeoceans.eu/ 

 

Ureko hondakinen berrerabilpena oso txikia 

da horretarako sarerik ez baitago, 

informazio falta baita eta borondate politikoa 

http://www.enerzine.com/604/10155+electrolux-lance-loperation--vac-from-the-sea+.html
http://www.enerzine.com/604/10155+electrolux-lance-loperation--vac-from-the-sea+.html
http://www.enerzine.com/604/10155+electrolux-lance-loperation--vac-from-the-sea+.html
http://www.wastefreeoceans.eu/
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NAHITAEZKO DOKUMENTUAK 

 

 

 
Gida honetan, jarraian, zure garbiketa antolatzeko beharrezko dokumentu guztiak 
aurkituko dituzu: 
  

 
 

 
 

 
 

  

beharrezkoak diren tresnak. 

4) SURFIDER FOUNDATION EUROPE 

ELKARTEAREN EKO-EKITALDIEN 

ARAUDIA. 

 

5) SEGURTASUN ARAUAK  

Hondartzak edo lakuak eta ibaiak. 

 

6) BALANTZE-ORRIA 

7)  «BIO-EUSKARRIEN INBASIOA» 

ARTIKULUA 

 

8) IRAKASLEENTZAT: IRUDI-ESKUBIDEA 

EMATEKO BAIMENA 

Dokumentu honek adinez txikiak diren parte-

hartzaileen argazkiak edo bideoak 

argitaratzeko baimena ematen digu. Oso 

garrantzitsua da dokumentu hori guri 

bidaltzea. 

. 

1) GUTUN EREDUA  

Udalari bidali beharreko gutun eredua (ez 

ahaztu gutuna sinatzea eta zure datu 

pertsonalak adieraztea!). Hurrengo orrian 

ikusi dezakezu. Nahiago baduzu deskargatu 

word bertsioa zure ekimenera egokitzeko 

hemen klik eginez. 

2) PARTE-HARTZAILEEN ZERRENDA:   

Dokumentu hau oso garrantzitsua da 

ezbeharren bat gertatzekotan parte-

hartzaileak aseguratzen dituelako aldez 

aurretik webgunean izen eman ez duten 

kasuetan. Fotokopiatu ezazu. 

 

3) GARBIKETA BATEN GARAPEN 

PEDAGOGIKOAREN EREDUA: 

Taula honek era laburrean azaltzen ditu 

garbiketa ekimen baten garapenaren aldi 

ezberdinak eta zure garbiketa animatzeko 

 

ERANSKINAK: 

© Nouakchott 

http://www.initiativesoceanes.org/doc/gutunmodeloa.doc
http://www.initiativesoceanes.org/doc/gutunmodeloa.doc
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  ……..……..(e)n ……… aren.......(e)(a)n  2013 

Helburua: OCEAN INITIATIVES 2013 

Alkate jaun/andrea:  

Gutun honen bidez ……………………………………………(e)n gauzatu nahi dugun garbiketa bat 

egiteko baimena eskatu nahi dizugu.  Garbiketa hori (eguna eta ordua) SURFRIDER 

FOUNDATION EUROPE elkarteak antolatzen duen Ocean Initiatives ekitaldian gauzatu nahi 

dugu. 

Surfrider Foundation Europe irabazi-asmorik gabeko elkartea da (1901 legea) eta haren helburua 

«ozeanoak, itsasbazterrak eta bertan bizi den populazioa babestea, zaintzea, aintzatestea eta era 

jasangarrian kudeatzea da».  

Elkarteak urtero antolatzen ditu «Ocean Initiatives»; herritarrei zuzendutako eko-ekitaldiak dira, 

jendea ureko hondakinen arazoarekin sentsibilizatzeko. Ekimen horien bitartez, hondartzak, 

lakuak, errekak eta itsas hondoak garbitzeko jarduera antolatzen ditu nazioarteko mailan. 

Hori izango da, hain zuzen ere, jendea hartu beharreko izaera «eko-herritarraren» gainean 

sentsibilizatzeko aukera. 

Jarduera ongi garatzeko eta ekimena zure udalerrian egin ahal izateko zure laguntza beharko 

genuke; izan ere, zaborrentzako edukiontzi bat gure esku jartzea eskertuko genizuke. 

Ekimenaren antolatzailea naizen aldetik, datozen egunetan zurekin harremanetan jarriko naiz 

izapideak egiteko. 

Horretaz gain, zure arreta lortu nahi dugu garbiketa ekintza honen sentsibilizazio helburuaren 

inguruan. Badakizu garai honetan hondakin ugari aurkitzen direla gure itsasertzetan eta 

hondartzetan, eta herriak eta itsasertzean bizi diren pertsonak izaten dira kutsadura horren lehen 

biktimak.  Azkenik, gure elkarteak publikoa mobilizatu nahi du, beren kabuz eta aurrez aurre ikus 

dezaten ingurumenean dagoen ureko hondakin kopuruaren bolumena zenbatekoa den.  Gure 

helburua ez da zure herriko hondartzak zikin daudela esatea, baizik eta kutsadura 

zoritxarrez beti hor dagoela jakinaraztea.  Halaber, ekitaldi gehitzea eskatuko genizuke, eta 

garbiketa ekimena egin baino lehen hondartzak ez garbitzea, jendeak benetan ikus dezan 

arazoaren hedapen erreala zein den.  

Eskerrik asko zure arretagatik. Jaso ezazu gure agurrik beroena alkate jaun/andrea. 

Izenpedura 



           
 

 

Gogoratzen dizugu Internet bidez izena eman duen edonork, automatikoki elkartearen aseguruaren estaldura daukala.  

Elkarteko kide ez diren parte-hartzaileek onartzen dute ITSAS EKIMENen antolatzaileek ez dutela erantzukizun zibilik eta ez dutela 
inongo ardurarik izango baldin eta parte-hartzaileak berak edo bere ondasunek kalterik jasango balute. Surfrider Foundation Europe 
elkarteak erantzukizun oro ukatzen du galera edo lapurreta gertatuz gero. Surfrider Foundation Europe elkarteko kide guztiek eta izena 
emandako boluntario guztiek segurtasun-arauen berri izan dute, eta elkartearen erantzunkizun zibileko aseguruaren estaldura izango 
dute ekintza gauzatu bitartean. 

* Elkartearen berriak jaso nahi badituzu egin ezazu GURUTZE bat azken zutabean.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Elkartearen berriak jaso nahi badituzu egin ezazu GURUTZE bat azken zutabean.  

Abizenak Izena Helbide 

elektronikoa 

Helbidea Surfrider 

informazioa* 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

GOGORATU DOKUMENTU HAU FOTOKOPIATZEA 

EKIMENAREN ANTOLATZAILEA (Izen-abizenak): 

TELEFONOA: 

EKIMENAREN IZENA:                           EKIMENAREN EGUNA: 

TOKIA:                                          POSTA KODEA: 

HERRIALDEA: 
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Garbiketa baten garapen pedagogikoa: 

 
 

URRATSAK                  GAIAK AURREIKUSITAK 
edo IRAUPENAK 

EUSKARRIA 

1 
Taldearen aurkezpena 
(pertsonak/erakundea/jarduera) 
Eta ekimenarena 

15 minutu 

 
Prentsa txostena esteka honetan: 
www.itsasekimenak.org 
  

2 
Segurtasun-arauak irakurtzea 
eta ikusteko moduan uztea. 

10 minutu 
 
Antolatzailearen gidaliburua 26-
27 or. 

3 

Ureko hondakinei buruz 
sentsibilizatzea 
Parte-hartzaileek jasoko dituzten 
hondakinak, haien jatorria, 
ibilbidea, etab. 

10 minutu 

 
Banderola pedagogikoa: 1. irudia: 
«Ureko hondakinak». 
Antolatzailearen gidaliburua, 12 
or. 

4 
Poltsak banatzea 
(poltsa 1 hiru pertsonako) 

5 minutu 
 
Zakarrontzi pedagogikoak 

5 
Bilketarako arauak 
(Bilketa topalekura joanda egingo 
da) 

5 minutu 

 
 
Garbiketa antolatzeko fitxa 

6 Bilketa 40 minutu Antolatzailearen gidaliburua  

7 

Banderola pedagogikoaren 
erabilera. 
Ureko hondakinen inpaktua 
Nola murriztu norberaren 
hondakinak? 

15 minutu 

 
Banderola pedagogikoa: 2. eta 3. 
irudiak: «Ureko hondakinen 
inpaktua eta hondakinak 
murriztea» + antolatzailearen 
gidaliburua  

8 
Taldeko argazkia 
banderolarekin:  
Ondoren igo webgunera 

5 minutu 

 

www.itsasekimenak.org 

9 Parte-hartzaileei eskerrak ematea 5 minutu 
 
Posta-txartela (kita) 

  EKIMENAREN IRAUPEN OSOA:         1h40’ 

http://www.initiativesoceanes.org/
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 Surfider Foundation Europe elkartearen eko-ekimenen araudia 
 

ADI! Proiektu adierazgarriak edo ekimenak antolatzen badituzu Itsas 
Ekimenen baitan, kontuan izan elkartearen eko-ekimenen araudia errespetatu 
behar dela. 
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 Irakurri hondartza garbiketa aurretik   
 
Segurtasun arauak 
 
 

  
ESKULARRUAK ERABILI 

 
GARBIKETA GARAIAN, 

ZAPATAK GORDE (ATXIKI) 
 

  
EZ UKITU HONDAKIN ARRISKUTSURIK 

(ZORROTZIK, PIKANTERIK) EZ 
DUDAZKORIK (KUPELAK, PRODUKTU 

KIMIKO BOTILAK, XIRINGAK…) 

UMEEK HELDU BATEKIN 
EGON BEHAR DUTE 

 

  
EZ IBILI DUNAREN GAINEAN ETA EZ BILDU 

BERTAKO EGURRIK (EGURRAK DUNAK 
EGOERA ONEAN MANTENTZEN DITU) 

 

SAIATU HONDARTZAN MOTORDUN 
IBILGAILURIK EZ ERABILTZEN 
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 Irakurri erreka edo laku garbiketa aurretik 

 
Segurtasun arauak 
 
 

  

ESKULARRUAK ERABILI GARBIKETA GARAIAN, 
ZAPATAK GORDE (ATXIKI) 

  

EZ UKITU HONDAKIN ARRISKUTSURIK 
(ZORROTZIK, PIKANTERIK) EZ DUDAZKORIK 

(KUPELAK, PRODUKTU KIMIKO BOTILAK, 
XIRINGAK…) 

UMEEK HELDU BATEKIN 
EGON BEHAR DUTE 

 

  

EZ SAIATU URETAN/UR AZALEAN DAUDEN 
HONDAKINAK BILTZEN 

EZ BAINATU 

 

  

KONTUZ, ERTZAK IRRISTAKORRAK 
IZAN DAITEZKE 

 

KONTUZ: PRESA HIDROELEKTRIKO BATEN 
BEHEALDEAN DAUDEN UBIDEEK BETI 

DARAMATE BALIZKO ARRISKUA, 
ELEKTRIZITATEA EKOIZTEKO UR-ASKATZEAK 

EGITEN BAITITUZTE 
 

  

SEGURTASUN PANEL  
HORIAK ERRESPETATU 

 

JENDEA ARRISKUAN DAGOELA USTE BADUZU, 
DEITU 18 (Iparraldeko) EDO 112 (Hegoaldea) 

ZENBAKIRA 
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 OCEAN INITIATIVES 2013-ko BALANTZE ORRIA  

Interneten betetzeko (nire kontua gunean) edo postaz bidaltzeko 

 

 EKIMENAREN ANTOLATZAILEA (Izen-abizenak): 

HELBIDEA:  

EKIMENAREN EGUNA: 

TOKIA:…………………            POSTA KODEA:……………… HERRIALDEA:………………………………… 

PARTE-HARTZAILE KOPURUA: ………………………….. HORIETATIK ADINEZ  

TXIKIAK:………………………. 

GARBITUTAKO HONDARTZAREN/ERTZEEN LUZERA: 

  100 m baino gutxiago     100-200 m   200-500 m      500 m baino gehiago 

BETETAKO ZABOR POLTSA KOPURUA: ………………  

JASOTAKO HONDAKIN GUZTIEN ARTEAN ZENBATEKOA DA, ZURE USTEZ, PLASTIKOEN 

EHUNEKOA?      ……% 

HONDAKINEN BAT BEREZIKI UGARIA DELA IKUSI AL DUZUE? (bat baino gehiago adieraz daiteke) 

HONDARTZA HORRETARA JOATEKO OHITURA AL DUZU?  

  Bai     Ez  

ERANTZUNA BAI BADA, BADAKIZU NORK GARBITZEN DUEN: 

  Udalak    Elkarteek  Bestelakoek: …………………………………. 

ZURE USTEZ HONDARTZA HONETAN HONDAKIN ASKO EGOTEN DA?   

 Plastikozko poltsak                             Plastikozko botilak (+tapoiak)  Beira 

 Belarri- zotzak                                   Arrantzarako materiala                                                           Potoak 

 Zigarro puntuak                   Garbiketarako produktuak edo 

sendagaiak 

  Poliestirenoa                               

 Janarien bilgarriak            Plastiko zati txikiak                                   Bestelakoak (mesedez 

zehaztu) …………………………. 
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  Bai     Ez   

 ZER BEREZITASUN DITU HONDARTZAK (gertu ditu etxebizitzak, portu komertziala edo kirol-portua, 

aparkalekua, landa-bazkarietarako tokia, eta abar)? 

  Bai     Ez  

Erantzuna bai bada, zeintzuk?.......................................................................................................................... 
 
BADAKIZU TOKI HONETAN NORMALEAN BAINO HONDAKIN GEHIAGO EGOTEA ERAGIN DUEN 
GERTAERAREN BAT IZAN DEN (herriko festak edo festa pribatuak, gau-ekitaldiak hondartzan, eta abar)? 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ZURE USTEZ ZEIN DA JASOTAKO HONDAKINEN JATORRIA? 

 Arrantza, moluskuak hartzea  Araztegiak  Itsasoko garraioa 

 Hondartzan gauzak uztea  Ibaian gora daudan herriak  Bestelakoak(zehaztu): 

………………………………………                               

AURKITU AL DITUZUE HONDAKIN HANDIAK EDOTA EZOHIZKO HONDAKINAK (autoak, telefono-

kabinak…)? 

  Bai Zehaztu zer :……………………………    Ez  

Erantzuna baiezkoa bada, bidali argazkiak Itsas Ekimenetako lantaldeari. 

 

BIO-EUSKARRIEN KANPAINA 

ZURE GARBIKETAN ZEHAR AURKITU ETA BILDU DUZUE BIO-EUSKARRIRIK (ZEHAZTAPEN-FITXA)? 

   Bai     Ez   

 AURKITUTAKO BIO-EUSKARRIEN FORMA ZEIN DEN ADIERAZI AZPIAN IKUSIKO DITUZUN IRUDIEN 

LAGUNTZAZ.   
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ZEHAZTU DEZAKEZU AURKITUTAKO BIO-EUSKARRI KOPURUA M²-KO? 

  1 inguru     2 eta 9 artean    10 baino gehiago 

 

JASOTAKO BIO-EUSKARRI KOPURUA GUZTIRA:  

  1 eta 10 bitartean               10 eta 50 bitartean   50 baino gehiago 

Ez ahaztu argazkiak bidaltzea helbide honetara: françois.verdet@surfrider64.com  

OHARRAK ETA ESTALDURA MEDIATIKOA: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ESKERRIK ASKO PARTE HARTZEAGATIK! 
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IRUDI-ESKUBIDERAKO BAIMENA 

Erantzukizun-deskargua – Argazkia/bideoa 

Gutun honen bidez, Surfrider Foundation Europe elkarteari elkartearen jardueran nire umeari argazki-

kameraz, bideokameraz edo argazki-kamara digitalez hartutako irudiak erabiltzeko baimena ematen diot, 

elkartearen jarduera eta argitalpenen promoziorako soilik, eta material hori erabiltzearen ondoriozko 

konpentsazio edo jabetza eskubide orori uko egiten diot. 

Umearen izena: 

Gurasoaren/tutorearen izena: 

Eguna eta izenpedura: 
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kameraz, bideokameraz edo argazki-kamara digitalez hartutako irudiak erabiltzeko baimena ematen diot, 

elkartearen jarduera eta argitalpenen promoziorako soilik, eta material hori erabiltzearen ondoriozko 

konpentsazio edo jabetza eskubide orori uko egiten diot. 

Umearen izena: 

Gurasoaren/tutorearen izena: 

Eguna eta izenpedura: 

 

//DOKUMENTU HAU IZENPETU// 

Mesedez, dokumentu hau garbiketan parte hartuko duten ume guztien gurasoei izenpearazi eta 

bidali elkartearen egoitzara, ekintza aurretik. Guraso batzuk ezezkoa emanez gero, oso 

garrantzitsua da umearen irudirik ez hartzea. 

GOGORATU DOKUMENTU HAU FOTOKOPIATZEA 


