
LEHIAKETAREN LEGE-OINARRIAK 
I HACKATHON GIPUZKOA TURISMOA 

#HackAllOverGipuzkoa 
 
 
Lehiaketa hau 2022ko otsailaren 19tik 20ra bitartean egingo da Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia 
Parkean. 
 
LEHENENGOA.- LEHIAKETAREN ANTOLATZAILEAK 
 
Lehiaketa hau Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatutako ekimen bat da (aurrerantzean, «Antolatzailea»), 
P.R.S. MARKETING SERVICES SLren lankidetzarekin, oinarrietan azaltzen diren terminoetan. Enpresa 
horrek (aurrerantzean «MINUBE») egoitza du Las Rozasen (Madril), Tucanes kalea 23, 28223. IFZ: B-
83737064 du, eta Madrilgo Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta dago, 19.300 liburukian, 
M-338.138 orrialdean.  
 
BIGARRENA.- LEHIAKETAREN OBJEKTUA 
 
Lehiaketaren helburua da soluzio teknologikoak garatzea (aplikazio mugikorrak, webguneak, adimen 
artifizialaren aplikazioa, errealitate areagotuaren erabilera, birtuala edo mistoa, etab.). Diziplina anitzeko 
hainbat taldek parte hartuko dute: garatzaileek, diseinatzaileek, eta turismo edota negozio-arloeri 
lotutako jakitunak. Lehiaketan zehar, taldeek sektore turistikoaren garapen teknologikoarekin zerikusia 
duten hainbat aplikazio-prototipo garatuko dituzte, eta horiek partner teknologikoek proposatzen 
dituzten API bat edo batzuk erabiliko dituzte.  
 
MINUBEk bost (5) euroko gordailua eskatzen du, erregistroa formalizatzeko unean plaza erreserbatzeko. 
Lehiaketaren lehenengo egunean, MINUBEk plazaren erreserbaren zenbatekoa itzuliko du. 
 
HIRUGARRENA.- EREMU GEOGRAFIKOA 
 
Lehiaketa honen aplikazio-eremua Espainiako lurralde osoa da. Lehiaketa Gipuzkoako Zientzia eta 
Teknologia Parkean egingo da (Mikeletegi Pasealekua 53, 20009 Donostia). 
 
 
LAUGARRENA.- DENBORA-EREMUA 
 
Lehiaketaren indarraldian, parte hartzeko eskubidea ematen duen ekintza egin ahal izango dute parte-
hartzaileek. Epe hori 2022ko otsailaren 19an (larunbata) hasiko da, 09:30etan, eta 2022ko otsailaren 20an 
(igandea) amaituko da, 18:00etan. 
 
BOSGARRENA.- JAKINARAZPENA 
 
Erakundeak eta kolaboratzaileek lehiaketa bide hauen bitartez jakinaraziko diote publikoari:  
https://www.eventbrite.es/e/entradas-i-hackathon-en-el-parque-cientifico-y-tecnologico-de-gipuzkoa-
242829448417, bai eta erakunde laguntzaileen sare sozialen bitartez ere. 
 
SEIGARRENA.- SARIA 
 
Irabazle diren parte-hartzaile/taldeek, Oinarri hauei jarraikiz, 
jasoko dute: 
 
Aplikazio onenentzako sariak 
• 1. saria: 1.500€ 
• 2. saria: 1.000€ 

• 3. saria: 500€ 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-i-hackathon-en-el-parque-cientifico-y-tecnologico-de-gipuzkoa-242829448417
https://www.eventbrite.es/e/entradas-i-hackathon-en-el-parque-cientifico-y-tecnologico-de-gipuzkoa-242829448417
https://www.eventbrite.es/e/entradas-i-hackathon-en-el-parque-cientifico-y-tecnologico-de-gipuzkoa-242829448417


 
 
Sariek ez dute atal honetan berariaz adierazitakoez bestelako prestazio, gastu edo zerbitzurik barne 
hartuko. Oinarri hauek saria jaso ahal izateko aldi jakin bat arautzen badute, irabazleak hori errespetatu 
beharko du, eta ezin izango da aldatu. 
Sariek arau fiskalak betetzen dituzte. Zerga-araudi aplikagarriarekin bat etorriz, eta dagokionaren arabera, 
Erakundeak atxikipena egingo du (eta ordaindu beharreko zenbatekotik kenduko du) edo dagokion 
konturako sarrera egingo du parte-hartzailearen alde, eta parte-hartzailea behartuta egongo da lortutako 
saria Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenean aitortzera. 
Lehiaketa honen xede den saria oinarri hauen menpe dago. Saria ezin izango da trukatu, aldatu edo 
konpentsatu irabazleak hala eskatzen badu. Irabazle batek sariari uko egiten badio, ez zaio sari 
alternatiborik emango. Saria ezin izango da izan merkataritza- edo publizitate-helburuekin egiten diren 
negozio juridikoen xede. 
 
ZAZPIGARRENA.- MEKANIKA 
 
Lehiaketan parte hartu nahi duten guztiek oinarri hauetan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte. 
Lehiaketaren mekanika honako hau izango da: 
 
Lehiaketan parte hartzeko, baldintza hauek bete beharko ditu parte-hartzaileak: 
 
• MINUBEk bost (5) euroko gordailua eskatzen du, izena emateko unean lanpostua erreserbatzeko. 
Lehiaketaren lehenengo egunean, MINUBEk plazaren erreserbaren zenbatekoa itzuliko du. 
• Taldeak bi (2) garatzailek, diseinatzaile batek eta sektore turistikoko aditu batek osatuko dituzte idealki. 
Beste osaera batzuk ere onartuko dira, baina, ahal dela, ez lau (4) pertsona baino gutxiagokoak. Guztiek 
hemezortzi (18) urtetik gorakoak izan beharko dute. Hala ere, hamasei (16) urtetik gorakoek ere parte 
hartu ahal izango dute, baldin eta gurasoen edo legezko tutoreen idatzizko baimena badute. 
• Parte-hartzaileek beren jarduera garatzeko behar dituzten gailu elektronikoekin parte hartuko dute. 
• Taldeek Hackathonen proposatutako API bat edo batzuk erabiltzen dituen aplikazio bat garatu beharko 
dut. Turismo-sektorea garatzeko soluzio teknologiko berritzaileen ideien ardatz nagusia izango da. 
• Aplikazioak funtzionala izan behar du, eta ideia nagusiak behar bezala funtzionatzen duela erakutsi 
beharko da. 
• Kanpoan geratuko dira erabiltzaile-erregistro soileko aplikazioak, webguneak edo mockup-ak, 
funtzionaltasunik eta aplikaziorik gabekoak. Orobat kanpoan geratuko dira turismo-sektorearen garapena 
sustatzen ez duten aplikazioak. 
• Zerotik garatutako aplikazioak soilik onartuko dira, eta frameworkak, hirugarrenen liburutegiak eta 
garapen-tresnak erabili ahal izango dira. 
• Aplikazioaren funtzionamendua erakutsi beharko da nahitaez, eta proiektuaren aurkezpen txiki bat 
egingo da Hackathonen amaieran egingo den demo batean. 
• Bai demoan erabiltzen diren gardenkiak, bai funtzionatzen den aplikazioaren bideo bat, bai 
aplikazioaren kodea, gordetegi publiko batera igo beharko dira, lizentzia librearekin, eta gordailu horren 
URLa demoa baino lehen jakinarazi beharko zaio Antolatzaileari.  
• Talde parte-hartzaile bakoitza bere proiektuekin lotutako jabetza intelektual eta industrialeko eskubide 
guztien titular esklusiboa izango da. 
• Epaimahai inpartzial batek aukeratuko ditu talde irabazleak, honako hauek kontuan hartuta: ideiaren 
garapen eta diseinu maila, originaltasuna eta berrikuntza, zailtasun teknikoa, erabilgarritasuna, API 
babesleen erabilera eta aurkezpena, eta hirugarren sektoreari lotutako irizpide espezifikoak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honakoa ez dago baimenduta: 
• Zerbitzu jabedunen bat, publikoa ez den zerbitzuren bat edo ordainketa-zerbitzuren bat erabiltzea. 



• Aurretik sortutako proiektuak erabiltzea. 
• Turismo-sektorearekin loturarik ez duen proiektu bat egitea. 
• Proiektua itxiera ordutik kanpo entregatzea (otsailaren 20an, igandean, 13:30ean). 
• Proiektua koderik edo aurkezpenik gabe entregatzea. 
Lehiaketan parte hartu ahal izateko, parte-hartzaileak behar bezala bete beharko ditu eskatzen zaizkion 
datu guztiak, Oinarri hauetan ezarritakoaren arabera. Eskabideak osatu gabe badaude, behar ez bezala 
bete badira, akatsak badituzte, iruzurrezkoak badira, oker bidali badira, baldintzak bete ez badituzte edo 
Oinarri hauetan ezarritako epeetatik kanpo bidali badira, baliogabetzat joko dira. 
 
Antolatzaileak eta MINUBEk uko egingo diote parte hartzeko eskaera orori, baldin eta oinarri hauetan 
ezarritako erregistro-prozedura edo parte hartzeko baldintzak betetzen ez baditu. Aplikagarriak diren 
xedapenek kontsumitzaileei aitortutako eskubideak inola ere mugatu gabe, Antolatzailea eta MINUBE ez 
dira hauen erantzule izango: edozein etenaldi, erabilgarritasun edo funtzionamenduaren jarraitutasun 
ezak eragindako galera edo berandutzea; transmisio-arazoak; informazioa galtzea; iruzurra; sareko 
kalteak; softwarearen funtzionamendu-arazoak; sarbide-, komunikazio- edo erantzun-akatsak; edo 
Lehiaketa aldatzea haien kontroletik kanpo dauden arazo teknikoak edo bestelako arazoak direla-eta. 
 
ZORTZIGARRENA.- PARTE HARTZEKO BALDINTZAK 
 
Lehiaketan parte hartzea pertsonala eta besterenezina da. Ezin izango dute lehiaketan parte hartu 
Antolatzaileko, lehiaketa garatzeko ardura duten agentzietako edo lehiaketa garatzen parte hartu duten 
beste edozein erakundetako langileek, bekadunek, banatzaileek, azpikontratistek eta gainerako agente 
edo ordezkariek, Era berean, ezin izango dute parte hartu aurreko pertsonen senideek (odolkidetasuneko 
bigarren mailara arte), ezkontideek edo izatezko bikotekideek.  
Parte-hartzaileen nortasuna egiaztatzeko, NANa edo pertsona fisikoen nortasuna egiaztatzen duen beste 
edozein agiri ofizial aurkeztu beharko dute.  
Antolatzaileak eta MINUBEk ahalmena izango dute baztertzeko, bai Lehiaketako baldintzak betetzen ez 
dituzten parte-hartzaileak, bai Antolatzailearen eta MINUBEren iritziz oinarri hauetako beste edozein 
aurreikuspen betetzen ez dutenak. Era berean, edozein adierazpen faltsuk edo nortasunaren edo 
helbidearen zantzu faltsuek edo iruzurrek parte-hartzailea berehala deskalifikatzea ekarriko dute, eta, 
hala badagokio, Saria jasotzea ezinezkoa izatea. 
Lehiaketa honetan parte hartzeak berekin dakar Oinarri hauek osorik eta inolako eragozpenik gabe 
onartzea.  
Antolatzaileak eta MINUBEk eskubidea izango dute edozein unetan oinarri hauetan egokitzat jotzen 
dituen aldaketak egiteko eta lehiaketan sor daitezkeen gatazkak edo zailtasunak konpontzeko neurri 
egokiak hartzeko, betiere justifikatuta badaude, lehiaketan parte hartzen dutenei bidegabeki kalterik 
egiten ez badiete eta behar bezala jakinarazten badituzte. 
 
BEDERATZIGARRENA.- IRABAZLEAK HAUTATZEA ETA SARIAK EMATEA 
 
Epaimahaiak irizpide hauen arabera baloratuko ditu talde irabazleak: ideiaren garapen eta diseinu maila, 
originaltasuna eta berrikuntza, zailtasun teknikoa, erabilgarritasuna, API babesleen erabilera eta 
aurkezpena, eta hirugarren sektorearen garapenerako irtenbide teknologiko berritzaileekin lotutako 
irizpide espezifikoak. Komunitatea handitzea. Lankidetza eta funtsen eta bazkideen erakarpena sustatzea.  
Antolatzailea eta MINUBE parte-hartzaile irabazlearekin harremanetan jarriko dira, eta hark saria onartu 
beharko du, jakinarazpenean adierazitako epean eta baldintzetan. 
Irabazle batek saria epe horretan onartzen ez badu, oinarri hauek betetzen ez baditu edo sariari uko egiten 
badio, saria hurrengo irabazleari esleituko zaio, eta horrela hurrenez hurren, parte hartzeko baldintzak 
betetzen dituzten erreserben zerrenda agortu arte. 
Irabazle guztiak eta erreserba guztiak aurrekoaren arabera lokalizatzen ez badira, saria onartzen ez badute 
edo saria jasotzeko eskubiderik ez badute, Antolatzaileak saria eman gabe uzteko eskubidea izango du. 
Sariak lurralde nazionalean bakarrik emango dira. 
Sariak erreklamatzeko epea hamabost (15) eguneko epean amaituko da, parte-hartzaileek saria jaso 
dutela jakinarazten zaienetik zenbatzen hasita, horretarako emandako helbidean. 
 
HAMARGARRENA.- EDUKIAK 
 



Parte-hartzaileak/taldeak bermatuko du bere proiektuei lotutako jabetza intelektualeko eskubide guztien 
titularra dela eta ez dituela hirugarrenen eskubideak urratzen. Antolatzailea eta erakunde laguntzaileek 
ez dute inolako erantzukizunik izango parte-hartzaileak lehiaketaren esparruan arauak betetzen ez baditu 
edo hirugarrenen eskubideak urratzen baditu, eta parte-hartzaileak, kasu horretan, bere gain hartuko du 
Antolatzailea eta erakunde laguntzaileak kalterik gabe atera daitezen ardura. 
Parte-hartzaileek, Lege-oinarri hauek onartuta, bermatzen dute ez dutela inola ere erabiliko edo ustiatuko 
eskura izango duten APIa lehiaketaren esparrutik kanpo. 
 
Parte-hartzaileek, gainera, honako baldintza hauek bete beharko dituzte: 
• Ez dute urratu behar jabetza intelektualaren, industrialaren, irudiaren edo hirugarrenen inolako 
eskubiderik. 
• Ezin dituzte edozein pertsonaren eskubideak urratu, ezta difamaziozkoa edo iraingarria izan ere. 
Lehiaketan parte hartzen dutenek baimena ematen diete Antolatzaileari eta erakunde laguntzaileei 
proiektuak sustatzeko publizitateko edo sustapeneko edozein jarduera eta/edo bitartekotan. 
 
HAMAIKAGARRENA.- IRABAZLEEN IRUDI ESKUBIDEAK 
 
Parte-hartzaileak Antolatzaileari eta erakunde laguntzaileei baimena ematen die lehiaketa honekin 
lotutako publizitate-materialean bere izena eta irudia erabil dezaten, Internet bidez barne, mugarik gabe, 
edo irabazlea dela jakinarazteko, bai eta bere produktuak eta jarduerak sustatzeko ere, denbora- eta 
lurralde-mugarik gabe. Nolanahi ere, parte-hartzailea ados dago Lehiaketa honekin lotutako publizitatean 
kontraprestaziorik gabe parte hartzearekin. 
 
HAMABIGARRENA.- ERABILTZAILEARI LAGUNTZEA 
 
Lehiaketan gorabeheraren bat gertatuz gero, parte-hartzaileak operaciones@minube.com helbidera jo 
dezake. 
 
HAMAHIRUGARRENA.- DATUEN BABESA 
 
Parte-hartzaileak eman ditzakeen datu pertsonalak MINUBEren titulartasuneko fitxategi batean tratatuko 
dira, Lehiaketa hau kudeatzeko helburuarekin. 
 
Webgunearen bidez emandako datu pertsonalak, helburu hauekin erabiliko dituzte Antolatzaileak eta 
MINUBEk: 
- Lehiaketa kudeatzea eta gauzatzea, bai eta lehiaketaren garapena kudeatzea ere. 
- Komunikazio komertzialak bidaltzea Erabiltzaileari, MINUBEren baliabide elektronikoen, gainproduktuen 
eta zerbitzuen bidez, Erabiltzaileak horretarako baimena ematen badu, 
productos y servicios de MINUBE, si el Usuario da su consentimiento para ello 
dagokion laukitxoa markatuz. 
- Webgunearen erabilera aztertzea eta erabiltzailearen lehentasunak eta jokabideak egiaztatzea, 
webgunearen erabiltzaileekiko komunikazioa hobetzeko. 
Antolatzaileak eta MINUBEk erabiltzailearen honako datu kategoria hauek tratatuko dituzte: 
- Identifikazio datuak: izen-deiturak 
- Harremanetarako datuak: helbide elektronikoa eta telefono-zenbakia. 
- Datu fiskalak: fakturazio-helbidea eta txartelaren informazioa. 
- Nabigazio-datuak. 
Erabiltzaileak hirugarrenen datuak ematen baditu, haien baimena duela adierazten du, eta konpromisoa 
hartzen du pribatutasun-politikan jasotako informazioa helarazteko, MINUBE erantzukizunetatik 
salbuetsita. Hala eta guztiz ere, MINUBEk aldian behingo egiaztapenak egin ahal izango ditu hori 
egiaztatzeko, datuak babesteko araudiaren arabera dagozkion arreta-neurriak hartuta. 
Datu pertsonalen tratamenduaren legitimazioa honako hau izango da: 
- Baimena, Lehiaketa kudeatzeko. 
-Baimena, MINUBEko produktu eta zerbitzuei buruzko merkataritza-komunikazioak bitarteko elektroniko 
eta konbentzionalen bidez bidaltzeko. 
Aipatutako helburuetarako lortutako adostasunak independenteak dira; beraz, erabiltzaileak horietako 
bat bakarrik ezeztatu ahal izango du, gainerakoei eragin gabe. 



Baimen hori ezeztatzeko, erabiltzailea MINUBErekin harremanetan jarri ahal izango da 
operaciones@minube.com posta elektronikoaren bidez. 
Lehiaketan parte hartzeko emandako datuak lehiaketa amaitu arte gordeko dira, eta, amaitu ondoren, 
lehiaketatik erator daitezkeen legezko ekintzen preskripzio-epean zehar. 
Erabiltzaileak idazki bat bidal dezake MINUBEra, oinarri hauetako 1. atalean adierazitako helbidera, edo, 
bestela, mezu elektroniko bat operaciones@minube.com posta elektronikora, bere nortasun-agiriaren 
fotokopiarekin batera, edozein unetan eta doan, honetarako: 
- Emandako baimenak ezeztatzeko. 
- MINUBEn Erabiltzaileari buruzko datu pertsonalak tratatzen ari diren ala ez egiaztatzeko. 
- Bere datu pertsonalak eskuratzeko. 
- Datu okerrak edo osatugabeak zuzentzeko. 
- Datuak ezabatzeko eskatzeko, besteak beste, datuak jada beharrezkoak ez direnean bildutako 
helburuetarako. 
- MINUBEk datuen tratamendua mugatu dezan, datuak babesteko araudian aurreikusitako baldintzaren 
bat betetzen denean. 
- Erabiltzaileak emandako datuen eramangarritasuna eskatzeko, araudian aurreikusitako kasuetan. 
- Datu pertsonalen babesari buruzko erreklamazio bat jartzeko Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan 
(helbidea: Jorge Juan kalea, 6, 28001 - Madril), interesdunak uste badu MINUBEk urratu egin dituela 
datuen babesari buruzko araudiak aitortzen dizkion eskubideak. 
MINUBEk une oro konfidentzialtasun osoz tratatuko ditu erabiltzailearen datuak, eta isilpean gorde 
beharko ditu, aplikatzekoa den araudian aurreikusitakoaren arabera. Horretarako, beharrezko neurri 
teknikoak eta antolakuntzakoak hartuko ditu, datuen segurtasuna bermatzeko eta datuok baimenik gabe 
aldatzea, galtzea, tratatzea edo eskuratzea saihesteko, teknologiaren egoera, biltegiratutako datuen 
izaera eta arriskuak kontuan hartuta. 
Erabiltzaileak adierazten du datu pertsonalen babesari buruzko baldintzei buruzko informazioa jaso duela, 
eta MINUBEk datu horien gainean egiten duen tratamendu automatizatua onartzen duela, atal honetan 
adierazitako moduan eta helburuetarako. 
 
HAMALAUGARRENA.- ERANTZUKIZUNEN SALBUESPENA 
 
Antolatzaileak eta erakunde laguntzaileek baztertu egiten dute edozein motatako kalte-galerengatiko 
erantzukizuna, baldin eta kalte-galerok telekomunikazioetako zerbitzuen aldi baterako erabilgarritasunik 
edo jarraitasunik ezaren ondorio badira, eta, ondorioz, ezin bada parte hartu Lehiaketa itxi baino lehen. 
Antolatzailea eta erakunde laguntzaileak ez dira arduratuko lehiaketa honen baldintzak beste hedabide 
batzuetan transkribatzean edo argitaratzean egiten diren akatsez, oinarri hauetan deskribatutakoekin bat 
ez datozenean. 
 


