
2023KO UDABERRIKO KARRERA-ZOZKETAREN OINARRIAK
DONOSTIAKO KIROL KLUBA

1.- XEDEA
Donostiako Kirol Klubak, Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroan 3039 
zenbakiarekin inskribatuta dagoen kirol-elkarteak, udaberriko lasterketa amaitzen duten 
pertsonen artean 5. atalean zerrendatzen diren sariak zozketatu nahi ditu.
Zozketa honen helburua da lasterketa amaitzen dutenei kirol-jarduera osasungarria 
saritzea, oinarri hauetan aurreikusitako moduan eta baldintzetan.

2.- DENBORA-EREMUA
Zozketa 2023ko martxoaren 12an egingo da, udaberriko karreratik irten eta lasterketa 
amaitzen duten pertsonen artean, karreraren arauek ezartzen duten bezala.

3.- PARTE HARTZEKO BALDINTZAK ETA SUSTAPENAREN MEKANIKA.
Zozketan honako pertsona hauek hartuko dute parte:
1.- 2023ko udaberriko lasterketaren irteeran parte hartzea, eta, beraz, proba hasten den 
unean irteerako alfonbratik igaro diren dortsaldun korridoreen datu-basean egotea.
2.- Lasterketa antolakundeak ezarritako arauak betez egitea.
Zozketa honetan parte hartzea automatikoa eta erabat doakoa da. Sariak saritutako 
parte-hartzearekin lotutako dortsalaren titularrari dagozkio.

4.- SARIAK.
Aurreko paragrafoan xedatutakoa bete duten pertsona guztien artean, Donostiako Kirol 
Klubak sari hauek zozketatuko ditu:
1) 1 kg-ko 28 marrubi-kaxa
2) 2 kg-ko 30 anana unitate.
3) Kirol-packak, lasterketan parte hartzen dutenen jentiletzako lasterketaren aurretik 
eginak.
4) EHUk emandako kirol-materiala
5) 2 paseo-bizikleta
6) La Perla talasoterapiako bi orduko 10 gonbidapen.
7) Hegaletan sartzeko 28 gonbidapen
8) Udako denboraldiko 3 emanaldi hipodromoarentzat.
9) 4 kirol-masaje, Idoia Capdequi jentilearengatik.
10) 4 oinaze-azterketa biomekaniko, Unai Ortíz-en jentiletza.
11) 2 afari bi lagunentzat, Zaldiak jatetxean.
12) Bi pertsonentzako afari bat, Martín Berasategui jatetxean.
13) Bi pertsonentzako afari 1, Eceiza jatetxean
14) Brunch bat bi pertsonarentzat, Cortazar jatetxean.
15) Alderdi Zahar jatetxean bi lagunentzako afari bat.
16) Bi pertsonentzako afari bat, Amara Plaza Hotelean.
17) Bi pertsonentzako egonaldi bat, Amara Plaza hotelean.
Sari guztien gutxi gorabeherako balorazioa 5.058 eurokoa da.
Saria ezin izango da inola ere aldatu, konpentsatu edo trukatu irabazleak hala eskatzen 
badu.

5.- SUSTAPENAREN XEDE DEN ZOZKETA.
Karreratik atera ondoren, zozketa egingo da.
Zozketa 2023ko martxoaren 12an egingo da, 10: 00etatik 10: 15era bitartean, probaren 



irteera eman eta azken korridorea irteera-lineatik igaro ondoren.
Horretarako, Donostiako Kirol Klubak zozketan parte hartzeko baldintzak betetzen 
dituzten pertsona guztien zerrenda egingo du.

Zozketa honela egingo da:
#  1.  Load  data----  data  <-  readxl::read_xlsx("2023/data/INSCRITOS-02_03_2023
(1).xlsx",sheet=1) 

#  2.  Data  prep----  my_vector  <-  data$DORSAL  my_vector  <-  my_vector[!
is.na(my_vector)] my_vector <- my_vector[!my_vector == " "]

my_vector <- my_vector[!my_vector == 0]

my_vector <- my_vector[!my_vector == 1]

# 3. Lottery---- # select a random sample of 250 values set.seed(123) my_sample <-
sample(my_vector,  size  =  250)  my_sample  <-  sort(as.numeric(my_sample))
my_sample_df <- as.data.frame(my_sample) colnames(my_sample_df)[1] <- "dorsal" 

#  4.  Data  export----  writexl::write_xlsx(my_sample_df,  “2023/outputData/
dorsales_premiados.xlsx")

Donostiako  Kirol  Klubak  sari  bakoitzaren  irabazlearen  berri  emango  du  2023ko
martxoaren  12an,  10:  45etatik  12:  15ak  arte,  podium-eremuan  jarritako  zerrenden
eta/edo QR kodeen bidez. Zerrenda edo kode horietan zehaztuko da saria podiumean
edo mahaian emango den. Ezinbestekoa izango da saritutako pertsonak saria emateko
unean bertan egotea. Sari-banaketaren eszenatokitik bi dei egin ondoren, irabazlearekin
harremanetan jartzea ezinezkoa bada edo, harremanetan jarri ondoren, irabazleak bere
sariari uko egiten badio, saria hutsik geratuko da eta Donostiako Kirol Klubaren esku.

Sariak karreraren egunean bakarrik jaso ahal izango dira, sariak emateko lekuan (bai
horretarako jarritako mahaian, bai podiumean, bai erakundeak hala ezarri duenean), eta
ezin izango da sari hori erreklamatu, inguruabar horietatik kanpo.

6.- BALDINTZA OROKORRAK
1.- Adierazi bezala, zozketa honetan parte hartzea automatikoa eta doakoa da.
2.- Parte hartze hutsaren ondorioz, Donostiako Kirol Klubak eskubidea izango du 
sariarekin zerikusia duten jarduera guztietan irabazlearen izen-abizenak eta, hala 
badagokio, irudia erabiltzeko (batez ere, parte-hartzaile guztiek zozketaren emaitzaren 
berri izan dezaten eta egiazkotasuna egiaztatu ahal izan dezaten), publizitatea edo 
zabalkundea egiteko, eta ez dute eskubiderik izango horregatik inolako ordainketarik 
edo kontraprestaziorik jasotzeko.
3.- Donostiako Kirol Klubak ez du inolako betebehar edo konpentsaziorik izango parte-
hartzaileekin, baldin eta, ezinbesteko arrazoiak edo legeak hala agintzen duelako, 
zozketa hau baliogabetu edo bertan behera utzi behar bada. Egoera horren berri 
klubaren webgunean emango zaie parte-hartzaileei.
4.- Donostiako Kirol Klubak ez du erantzukizunik izango ezinbesteko kasu baten 
ondorioz programa informatikoan izandako matxuraren ondorioz gertatzen diren 
gorabehera eta jazoera guztien gainean (adibidez, parte-hartzaileren baten datuak 
erregistratzeko ezintasuna, konexioa etetea edo galtzea...), ez eta telefono-sarean, sare 



informatikoan edo elektrikoan izandako matxuraren ondorioz edo zerbitzua hornitzen 
duten konpainiek gaizki ematearen ondorioz gertatzen diren gorabeheren gainean ere.
5.- Parte-hartzaileen portaeran irregulartasunak antzemanez gero, erakundeak horiek 
ezabatzeko eskubidea izango du.
6.- Zozketan parte hartzeak berekin dakar parte-hartzaileek oinarri hauek erreparorik 
gabe onartzea.
7.- Sariari kasu bakoitzean aplikagarri den zerga-arloko indarreko araudia aplikatuko 
zaio, eta Donostiako Kirol Klubari dagokio, hala badagokio, konturako sarrera egitea 
edo legez dagokion atxikipena egitea.
8.- Oinarri hauek Espainiako legearen arabera interpretatuko dira. Donostiako Kirol 
Kluba eta parte-hartzaileak Donostiako (Gipuzkoa) Epaitegi eta Auzitegien 
jurisdikzioaren eta eskumenaren mende geratuko dira horiek interpretatzeari, betetzeari 
eta gauzatzeari dagokienez.
9.- Hemen eskuragarri dauden oinarriak:
https://www.donostiarrak.com/eu/content/promociones

7.- DATUEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna eta kontaktua 
Donostiako Kirol Kluba
Kontaktua: carrera@donostiarrak.com 

Bildutako datuak eta parte-hartzaileen biltegiratze-epea:
(i) Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak. Zozketa amaitutakoan, fitxategia 
suntsitu egingo da.
(ii) Irabazlearena: (i) Identifikazio-datuak, irudia eta harremanetarako datuak. Datuak 
6.2 atalean deskribatutako erabilerarako biltegiratuko dira.
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, baimena ezeztatzeko, tratamenduaren 
aurka egiteko, datuak mugatzeko edo datuen eramangarritasuna eskatzeko eskubideak: 
carrera@donostiarrak.com 


