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ERAKUNDE ANTOLATZAILEARI BURUZKOAK

 Bigarren  eskuko  azokaren  helburu  nagusia  sortzen  ditugun  hiri-hondakinen  prebentzioa  sustatzea  da,  herritarrei
berrerabilpenaren praktikarako elkargune bat erraztea, bai eta bigarren eskuko merkatuei duintasuna eta prestigioa ematea ere.
Horregatik,  salgai  jartzen diren produktu  guztiak  erabiliak izan  beharko dira  eta  baldintza  onean egon.  Ezingo da material
berririk, stock-materialik... saldu, ezta horretarako egindako eskulanik, bitxirik, artelanik...

 Irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta ikastetxeek bina mahai izango dituzte. Partikularrei dagokienez, 2mX0,8m-ko mahai bat
eskainiko  zaie.  Antolatzaileek  karpak  eta  mahaiak  jarriko  dituzte.  Parte-hartzaileek  mahai-zapiak  eraman  beharko  dituzte
mahaiak estaltzeko.

 Saltokiak elkarteek, ikastetxeek edo partikularrek bete ahal izango dituzte, eta Eibarkoek izango dute lehentasuna, beste herri
batzuetakoen aurrean.

 Salmenta-postu batean parte hartzeko, aldez aurretik izena eman behar da www.merkabi.eus/eibar webgunean eskuragarri
dagoen formularioa betez, postu bat esleitu zaiola adierazten duen jakinarazpena jaso eta antolakuntzari erantzun behar zaio
bertaratzea berretsiz.

 Izena emateko eta postua berresteko epeak: Abenduaren 13a bitartean. Abenduaren 14rako, izena eman duten pertsona
guztiei jakinaraziko zaie postu bat esleitu zaien ala ez.

 Postua baieztatzeko modua: ahal dela, telefonoz.
 
 Salmenta postuetan parte hartzea doakoa da. 

 Ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten parte-hartzaileak hurrengo merkatuetan ez onartzearen eskubidea izango dute
antolatzaileek,  eta  interes  berezia  jarriko  da ondorengo puntuetan:  objektu  berririk  ez  egotean,  objektu  motak  eta  horien
aurkezpenean, puntualtasunean, ordutegiarekiko errespetuan, erabilitako espazioaren garbitasunean…

 GORDAILU SALMENTA ZERBITZUA. Gordailu salmenta-puntuan, ez da onartuko ez arroparik ez bolumen handiko objekturik.
Liburuak, musika eta zinema (diskoak, CDak, DVDak), kirol-artikuluak, dekorazio-objektuak eta tamaina txikiko etxeko tresnak
utzi ahal izango dira. Gehienez ere 10 objektu onartuko dira etxe bakoitzeko, eta baldintza onetan egon beharko dute. 9:00etatik
10:00etara jasoko dira, eta 14:00etan dirua edo saldu gabeko objektuak jasotzera pasatu pasa beharko da. Erakundeak ez du
bere gain hartzen balizko kalte edo galeren erantzukizunik. 

POSTUAK BETETZEN DITUZTEN PERTSONEN KONPROMISOAK

 Antolatzaileek izena emateko eta plazak berresteko ezarritako prozedurari jarraitzea 

 Postua  esleituta  dutenek  9:00etan  informazio-gunera  joan  beharko  dute,  eta  bertan  identifikazioari  ekingo  diote,  NANa
erakutsiz, bertaratze-orria sinatuz eta postuaren zozketa eginez. Identifikatutako pertsona eskaera egin duen pertsona izango
da, eta pertsona horrek ezin izango dio postua beste pertsona bati utzi.

 Etxebizitza bakoitzeko eskaera bakarra egitea.

 Salgai jartzen diren produktu guztiak erabiliak eta egoera onean egon beharko dira. Ezin izango da material berririk saldu,
stock-materialik... ezta horretarako egindako eskulanik, artelanik... 

 Arreta bereziz zainduko dira objektuen aurkezpena, kokapena eta postuaren irudia, oro har. Saltzaile bakoitzak mahai-zapi bat
eramango du mahaia estaltzeko.



 Muntatzeko eta desmuntatzeko ordutegiak errespetatuko dira. Saltzaile bakoitzak bere postua antolatuta izan beharko du
irekiera ordurako (10:00tarako). Jendearentzat irekita dagoen ordutegi osoan zehar erantzungo dio lanpostuari, ixteko ordura
arte (14:00etan).

 Ibilgailuekin egingo diren salgaien zamalanak antolakuntzak adierazitako guneetan egingo dira. Ahalik eta denbora gutxien
emango da zeregin horietan, eta ibilgailua ahalik eta lasterren eramango da. 

 Salmenta-postu bat esleituta izan eta ezin bada bertara joan, ahalik eta lasterren jakinaraziko zaio antolakuntzari, 943670249
telefonora deituta (ostirala baino lehen, 16:30ean).

 Azoka  amaitzean,  salgaiak  jasoko  dira,  hondakinik  utzi  gabe.  Sor  daitezkeen  hondakinak  gaika  utziko  dira  dagozkien
edukiontzietan, ondoren birziklatzeko.

 Poltsa berrerabilgarrien banaketa eta erabilera bultzatuko du eta ez dira plastikozko poltsa berririk erabiliko.

 Antolakuntzako langileei aukera emango die beren postuaren eta pertsonaren argazkiak egiteko, bai eta argazkiak ekitaldiaren
jarraipenari eta dibulgazioari lotutako helburuetarako erabiltzeko ere.

Salgai  dauden  objektu  guztiek  antolakuntzak  jartzen  duen  mahaiaren  gainean  egon  beharko  dute.  Antolakuntzaren
baimenarekin, egitura gehigarri bakarra erabili ahal izango da, hala nola, arropetarako astoak. 
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