BE VEGGIE 2021KO ARAUDIA
I. artikulua: Araudia. FICOBA Fundazioko Azoka Jardueren Araudia BE VEGGIE 2021ko araudiari atxikita geratzen da eta ezin da ezabatu, bertako osagai baita. Beraz,
Erakustaldi honetan aplikatzekoak dira haren atal guztiak.
II. artikulua: Batzordea. Erakusketari gisa parte hartu nahi duten eta BE VEGGIEren ataletan sartzen ez diren enpresek azaldu beharko dute zergatik uste duten
egokiak direla beren produktuak edo zerbitzuak bertan erakusteko. Ondoren, Batzorde Antolatzaileak erabakiko du onartzekoak diren ala ez. Prozedura bera jarraitu
beharko dute BE VEGGIEren sektoreko enpresek, antolatzaileek onartzeko zalantzarik badute.
III. artikulua: Izen ematea, eta parte hartzeko kontratua eta kokapenaren esleipena. Izena emateko, “Erakusketariak onartzeko eskaera” izeneko onlineinprimakia bete eta bidali behar dute erakusketariek www.beveggie.ficoba.org webgunearen bitartez. Hala dagokionean, XV. artikuluan adierazitako irizpideak betetzen
dituztela egiaztatzeko ziurtagiriak erantsi beharko dituzte. Eskaera hori eta dagokion dokumentazioa jasotakoan, FICOBAk idatziz edo telefonoz baieztatuko dio
erakusketariari onartua izan dela. Kasu horietan, erakusketariak guztizko kopuruaren % 50 eta 230 €-ko fidantza bidaliko du. Ordu ezkero, izen emateko eskabidea
“parte hartzeko kontratua” izango da ondorio juridikoetarako. Ordainketa transferentzia bitartez egingo da, FICOBA FUNDAZIOAREN izenean (IBAN: ES 16 2095 5381
1210 6428 5785 SWIFT: BASKES2BXXX).
Ordainketarekin batera, salmenta zuzena egitea nahi duen erakusketariak eskabidean eskatutako dokumentuak bidali beharko dizkio FICOBAri. Dirua jasotzerakoan,
erreserba baieztatuko zaio erakusketariari baina ez zaio baieztatuko kokapen zehatz bat. Antolatzaileak kokapenak esleitzeko askatasuna du. Antolatzaileak stand-aren
kokapena jakinaraziko dio erakusketariari. Erakusketaria izen ematearen momentuan kokapen zehatz bat eskatu izanak, ez du askatasun hau aldatuko.
Erakustaldiaren ondoren itzuliko da fidantza, honako kasu hauetan izan ezik: erakusketariak parte hartzeari uko egiten dionean; erakusketariak bere produktu edo
zerbitzuak aurkezteko pasabide edota zona komunak erabiltzen dituenean; standa azoka bukatu baino lehen uzten denean; ordutegia betetzen ez denean eta
iltzatzearen, margotzearen, zulatzearen, grapatzearen, zerratzearen, kolatzearen edo dena delakoaren ondorioz standaren egitura hondatzen denean. Era berean,
fidantzatik kobratuko dira “desmuntzearen ondorengo zaborren garbiketa” (LIM 2 erref.) edota “inaugurazioa baino lehenagoko garbiketa” (LIM 0 erref.) zerbitzuekin
lotutako gastuak, erakusketariak zerbitzu horiek kontratatu ez dituenean eta antolakuntzak gauzatu behar dituenean. Bestalde, eskaera onartu ezean, FICOBAk idatziz
jakinaraziko dio eskatzaileari ez dela onartua izan.
IV. artikulua: Non eta noiz egingo den. BE VEGGIE 2021 Gipuzkoako erakustazokan egingo da: Iparralde ibilbidea 43, 20302 Irun, 2019ko abenduaren4- 5,
11:00etatik 20:00etara, eta abenduak 6, astelehena, 11 etatik 16ak arte irekia. Erakusketariak ireki baino ordubete lehenago sar daitezke erakusketaren gunean, eta
bertan geratu ahal dira aretoa itxi eta ordu erdira. Ekitaldia abenduaren4, 12:00etan inauguratuko da era ofizialean. Standen erakusketa tokirako sarrera 19:30etan
itxiko da publikoari, baina jadanik barnean dauden bisitariak 20:00ak arte egon ahalko dira.
V. artikulua: Erakusketariarentzako baimen-txartelak. Azoka egunetarako eta muntatze eta desmuntatze egunetarako, erakusketari bakoitzak doan jasoko du
standeko langileei zuzendutako erakusketarientzako baimen-txartelak. Eremuaren kontratazioak bere parte hartze modalitaterako gonbidapen-kopuru zehatza barne
hartzen du.
VI. artikulua: Muntatzea eta desmuntatzea. Diseinuko standak muntatzeko eta stand modularak apaintzeko eguna abenduaren 3a izango da, 9:00etatik 18:00etara.
Desmuntatzeko egunak abenduaren 6a (16.00-22:00) eta abenduaren 7a (8:00-15:00) izango dira. Muntatzeko eta desmuntatzeko garaian ezingo da merkantzien
zama-lanetarako ibilgailurik sartu pabilioietan. Standetan, instalazioetan, materialetan eta merkantzietan gertatzen diren kalte guztiak, erakusketariak berak eginda edo
hark jarritako instalazioek sortutakoak badira, hark berak ordaindu beharko ditu.
VII. artikulua: Standei eman beharreko arreta. Erakusketariak standa behar bezala zaintzeko ardura izango du erakusketa irekita dagoen bitartean.
VIII. artikulua: Entzunaldiak eta proiekzioak. Standetan musika entzunaldiak, filmen proiekzioak edo sustapen-bideoak eskaintzen badira, kontuan izan badirela
egile-eskubide batzuk, Egileen eta Argitaratzaileen Elkarte Nagusian ordaindu behar direnak, eta erakusketariak izango duela horren guztiaren erantzukizun zuzena.
Hortaz, FICOBA FUNDAZIOAK ez du erantzukizun zuzenik edo zeharkakorik hartuko bere gain, ez Elkarte horrekin, ez erakusketariarekin.
IX. artikulua: Deuseztapena eta parte hartzeari uko egitea. Ukoa “Erakustaldia” inauguratu aurreko 60 egunetan egiten bada, eremuaren guztizko zenbatekoaren
% 10 itzuliko da. Erakusketariak uko egin eta gero, erakundeak eskumena izango du erreferentziako eremua egoki deritzon norbaiti esleitzeko. Ez da inolaz ere itzuliko
gordailu gisa ordaindutako zenbatekoa.
X. artikulua: Standetan produktuak birjartzeko ordutegia. Standetan produktuak birjartzeko ordutegia mugatua da segurtasun arrazoiak direla eta. Hona hemen
ordutegia: 14:30etik 15:30era eta 17:30etik 18:30era. Ordutegi horretatik kanpo birjarpenen bat egin behar izanez gero, baimena eskatu behar zaio antolakuntzari.
XI. artikulua: Erakusketarikideak eta stand partekatuak. Ez da erakusketarikiderik ez standen erabilera partekaturik onartuko antolatzaileen baimenik gabe. Stand
partekatuetako erakusketariak erantzule solidarioak izango dira antolatzaileen aurrean.
Stand batean baimenik gabeko produktuen edo enpresen publizitatea egiten bada, antolatzaileek eskumena izango dute erakusketari horrekin kontratua desegiteko,
inolako eperik errespetatu barik, eta stand hori husteko, erakusketariaren baimenaren beharrik gabe.
XII. artikulua: Enpresa erakusketariaren langileak. Erakusketari bakoitza bere standa kudeatzen duten pertsonen arduraduna izango da eta zerga-eskakizunak
betetzen dituztela eta gizarte-segurantzarekin egunean daudela egiaztatu beharko du.
XIII. artikulua: Betekizun legal, sanitario eta fiskalak. Parte hartzen duten enpresa guztiek legez jardun beharko dute, betekizun legal, sanitario eta fiskal guztiak
betez. Enpresa erakusketariak behartuta egongo dira baldintza hori egiaztatzen duen dokumentazio guztia antolakuntzaren eta/edo aginte eskudunen eskura
edukitzera.
XIV. artikulua: Salmentarako eta sustapenerako baldintzak. Erakusketariek baldintza hauek bete behar dituzte: produktu bakoitza jendaurreko salmentaprezioarekin markatuta egon beharko du. Artikulu bakoitzak aginduzko identifikazio- eta osagai-etiketa jarrita eduki beharko du, aplikagarri zaion araudiak ezartzen
duenaren arabera. Inportatutako produktuen kasuan, enpresa erakusketariek inportazioa egiaztatzen duen dokumentazioa eduki beharko du ikuskatze-zerbitzuen
eskura. Enpresa erakusketariak errespetatu egin beharko du. Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko abenduaren 22ko 6/2003 Legean eta kasuari
aplikagarri zaion eta harekin bat datorren gainerako legerian agintzen dena. Enpresa erakusketariak egiten duen publizitateak bat etorri beharko du Publizitateari
buruzko azaroaren 11ko 34/1988 Legeak eta Merkataritza Jarduerari buruzko maiatzaren 27ko 7/1994 Legeak ezartzen dutenarekin.
XV. artikulua: BE VEGGIE 2021ren atalak eta onartzeko irizpideak. BE VEGGIEren Antolaketa Batzordeak irizpide bereziak ezarri ditu honi erantsitako orrian
agertzen diren produktuak eta zerbitzuak onartzeko. Onartzeko eskaera hau sinatzearekin batera, irizpide horiek betetzen dituela aitortzen du erakusketariak. Hasi
aurretik edo ekitaldian zehar, irizpide horiek ez direla errespetatzen egiaztatzen bada, antolatzaileek stand horietatik kendu ahal izango dituzte aipatutako irizpideak
betetzen ez dituzten artikuluak, eta stand bateko produktu gehienek ez badituzte irizpide horiek betetzen, stand osoa itxi ahal izango dute. Kasu horretan ere ordaindu
beharko dira fakturak.

BE VEGGIE 2021 IRIZPIDEAK
1. Elikadura. Elikadura % 100 begetala, hau da, animalia jatorriko edo deribatuetako osagairik gabeko produktuak, animalia jatorriko produkturik erabili gabe
ekoitzitakoak (testatzea barne). Produktua beganoentzako egokia dela egiaztatzeko, produktu bakoitzaren indarreko ziurtagiriaren kopia bidali beharko da (“begano”
kategoriaren V-Label zigilua, adibidez) edo, halakorik ezean, produktu bakoitzaren fitxa teknikoa eta ekoizpen-prozesuan animalia-jatorriko produkturik erabili ez duela
egiaztatzen duen dokumentu bat.
2. Beganoentzako kosmetika (produktu ekologiko edo kosmetika natural gisa egiaztatua):
INCIren konposizioak ezin du animalia jatorriko osagairik izan. Ez da kosmetikorik edo osagairik onartuko esperimentazio fase ezberdinetan zein azken
produktu gisa animalietan saiakuntzak egin baditu.
Ondorengo erakunde ofizialetako batek behintzat produktu ekologiko gisa egiaztatutako kosmetika: Ecocert, Natrue, Bio Inspecta, BDIH, Soil Association, Cosmos,
Cosmebio, Demeter, etab. Beharrezkoa da erakunde jaulkitzailearen egiaztagiri ofiziala aurkeztea.
Kosmetika naturala da INCIren konposizioa osatzen denean landare-jatorriko osagaiekin (olio esentzialak, landare-olioak, lore-estraktuak, fruituak, sustraiak, etab.) o
mineral-jatorrikoekin (ura, buztina, gatzak, etab.). INCIren konposizioa aurkeztu behar da.
Debekatuta daude ondorengo osagaiekin egindako kosmetikoak:
-Petrokimikoen deribatuak (parafinak, PEGak, silikonak, tentsioaktiboak, sintesi-lurrinak, etab.)
-Ez da onartzen sintesi kimiko hutsaren bitartez lortutako osagaiak erabiltzea, ezta genetikoki aldatutako organismoetatik eratorritakoak (OMG).
3. Ehun-gaiak eta osagarriak. Animalia jatorriko osagairik ez duen arropa, oinetakoak eta osagarriak.
4. Habitat osasuntsua. Osasun-aldetik egokiak diren produktuak onartzen dira, osagai toxikorik ez dutenak eta zero hondakina bultzatzen dutenak. Produktu horien
konposizioak ezin du animalia jatorriko osagairik izan. Ez da produkturik onartuko esperimentazio fase ezberdinetan zein azken produktu gisa animalietan saiakuntzak
egin baditu. Atal honek barne hartzen ditu garbiketa produktuak eta detergenteak, dieta % 100 begetala errazten duten sukalderako lanabesak, zero waste
produktuak, etab.
5. Ostalaritza eta Turismoa. Pertsona beganoentzako zerbitzuak eskaintzen dituzten ostalaritza eta turismoko establezimenduak.
6. Argitaletxeak eta argitalpenak. Ikusgai jarriko diren liburuek, aldizkariek eta egunkariek BE VEGGIE 2021ren atal guztietako gaiak jorratuko dituzte, besteak bete:
osasuna, jasangarritasuna, animalien eskubideen babesa edo dieta % 100 begetala.

