
 
 

 
 
 

DONOSTIA, 2020ko uztailaren 12a. 

 

 

Kide preziatuak: 

Berriro ere Eguberrietako Artisautza Azoka antolatzen dugularik, haren berri bidaltzen dizuegu honen 

bidez. 

 

DATA: Abenduaren 6tik urtarrilaren 5a arte 

KOKALEKUA: Urdaneta-Errege Erregina katolikoen Kalea. Donostia 

 

STANDEN EZAUGARRIAK: 

Melaminazko errotuludun standak, karpa azpian, tarimazko zoruarekin. 

Karpak argiztapena, beroketa sistema eta giro-musika izango du. Stand bakoitzak korronte-hargune bat 

dauka (gehienezko potentzia: 1000 W).  

 

Azokak publizitatea, tailerrak eta zaintza izango ditu. 

 

NEURRIAREN ARABERAKO PREZIOAK: (%10 BEZa barne). 

 

3 x 2 neurriko standa......................................................... 1.507,00 € 

 

4 x 2 neurriko standa..........................................................1.991,00 € 

3 x 3 neurriko standa..........................................................1.793,00 € 

4 x 3 neurriko standa..........................................................2.233,00 € 

 

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK: 

• Eskaera-orria behar bezala beterik (webgunetik zuzenean, paperean ez). 

• Artisau-tailerraren karneta. 

• Autonomoen azken hiru ordainagiriak. 

• Egindako lanen 4 argazki eta stand osoaren bi argazki. Tailerraren ibilbidearen azalpen 

laburra. 



• Lanketa-tekniken azalpen laburra. 

• Produktu kosmetikoen kasuan dagozkien osasun-ziurtagiriak aurkeztu beharko da 

derrigorrez. 

 

• Eskaera-orria uztailaren 25a baino lehen bidali beharko duzue www.lurkolektiboa.org 

webgunearen bidez. 

 

• Gainerako dokumentazioa ferianavidad@lurkolektiboa.org helbide elektronikora bidali 

dezakezue. 

 

 

 

 

 

PARTEARTZE BALDINTZAK 

 

1. Standak LUR Kolektiboak ezarritako ordutegia  irekita egon beharko du, ezingo da hutsik egon 

arrazoi justifikatu batengatik izan ezean; nolanahi ere, horrela izatekotan aldez aurretik 

jakinarazi beharko da.  

 

2. Standa behar bezala akreditaturik egongo den tailerreko kide batek zaindua egon beharko du.  

 

3. Bitxigintza eta urregintza sektorekoak ez diren tailerren kasuan gehienez ere erakusgai jarritako 

produktuen % 20 izan ahalko dira arlo hauei dagozkienak. 

 

4. Muntatutako piezak ezingo dira erakusgai jarri eta artisauaren lantegian bertan fabrikatu ez diren 
artikuluak.ezingo dira saldu. 

 

5. Erakusgai jarriko den materiala bat etorriko da eskaeran aurkeztutakoarekin. Hala izan ezean, 
Kolektiboak eskubidea dauka standa azokatik kendu edo eskaerarekin bat ez datozen piezak 
baztertzeko. 

6. Gutun hau jasotzeak ez du esan nahi azokarako hautatu zaitugunik. Ezinbestekoa da onarpen 
gutuna jasotzea. 

Ezinbesteak bultzatuta azoka itxi beharko balitz, Lur kolektiboa ez du izango ixte 

horrek artisauei ekar diezazkiekeen galeren erantzukizunik.  

 

COVID-19ak eragindako ezohiko egoera dela eta, ezinbestekoa da azokan parte 

hartzen duten artisau guztiek jendearentzako gel hidroalkolikoa edukitzea, 

segurtasun tartea gordetzea eta/edo maskarila janztea.  
 
Argibiderik behar izanez gero, deitu telefono-zenbaki hauetara: 649774679 10:00etatik 14:00etara (Marian) 
edo 633330586 16:00etatik 20:00etara (Marta), edo idatzi helbide honetara: lurkolektiboa@gmail.com 
 
Agur bero bat har ezazue, 

mailto:ferianavidad@lurkolektiboa.org


 
  LUR KOLEKTIBOA 

 
 


