ARRITXULOKO UDALEKUAK 2018 MATRIKULA
TXANDA “X” BATEN BITARTEZ AUKERATU (Txanda bakoitzean 60 plaza)
EKAINAK 25
UZTAILAK 16
BETETA
UZTAILAK 1
UZTAILAK 22
UZTAILAK 2
BETETA UZTAILAK 23
BETETA
UZTAILAK 8
UZTAILAK 29
UZTAILAK 9
BETETA UZTAILAK 30
UZTAILAK 15
ABUZTUAK 5
Txanda bat agortuz gero, txanda hau aukeratzeko aukera
baliogabetuko da eta ezingo da aukeratu.

PARTE HARTZAILEEN IZEN ABIZENAK
1. …………………………………………….………………………………………
2. …………………………………………….………………………………………
3. …………………………………………………………………………………....
4. …………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………………………
10. ……………………………………………………………………………………
Eskaerak taldeka egiteko aukera dago. Horretarako, lehenengo orri hau denen izenekin
betetzea beharrezkoa da. Bigarren orria indibiduala izango da, hau da, bakoitzak berea bete
beharko du eta ondoren, guztiak batera bidali beharko dira, matrikula orriarekin batera.
Onarpena, komunikazio arduradunari BAKARRIK iritsiko zaio, eta honek, taldeko beste
partaideei onarpena jakinarazi beharko die.

ONARTUEN BAIEZTAPENAK KONFIRMATZEKO ARDURADUNAREN DATUAK:
IZENA
EMAILA + TELEFONOA
/

Onartuen konfirmazioa mailez bidaliko da dokumentazioa ondo
iristean
Ekainaren 12an oroigarri bat bidaliko dugu emailez

Plazak izen ematearen ordenaren arabera banatuko dira
PARTE HARTZAILAREN DATUAK
IZEN ABIZENAK
JAIOTEGUNA

SEXUA
/

/

TELEFONOA

EMAIL (poliki eta argi mesedez…)
OSASUN TXART. ZENBAKIA

HERRIA

ESKOLA
AMA/AITA TUTOREAREN IZENA
OHARRAK: MEDIKOAK, PSIKOLOGIKOAK, ELIKADURAZKOAK, FISIKOAK

BESTE OHARRAK

BAIMENAK
Guraso edo tutorea izanda, NERE SEMEa / ALABA-RI- “Arritxulo Udalekuak 2018” udalekuetan
parte hartzeko BAIMENA EMATEN DIOT, antolakuntzak proposatzen dituen aktibitate eta
baldintzak ONARTUZ.
Data :___________________________________Sinadura______________________________________
Bidali udalekuakarritxulo@gmail.com helbidera:
-

Matrikula datuekin Beteta.
Dokumentazioa iristean plaza konfirmatuko dugu.
Konfirmazio hau jaso eta gero, ordainketa egin beharko da.

ORDAINKETA: KONZEPTUAN Partehartzailearen izena jarri+
ADIBIDEA: MADDI AGIRRE ( UZTAILAK 2-8 )
MATRIKULAREN PREZIOA: 260€
MATRIKULAZIO ETA ORDAINKETA EPEA: Martxoaren 5tik Ekainaren 8ra
KONTU KORRONTEA: CAIXA ES28 2100 3879 28 0200085113
-

txanda

1.-EZEZTAPENAK: Ez da dirua itzuliko arrazoituta ez baldin badago.
2.-BESTE BATZUK: Parte-hartzaileak dieta, medikamendu edo tratu berezia behar izanez gero (alergiak,etb…)
izena emateko orrian idatzi behar du, hau da, orri honetan.
3.-LARRIALDIAK ETA GARRAIOA: Antolakuntzak baimena du beharrezkoak iruditzen zaizkion erabakiak
hartzeko, baita beren ibilgailuetan desplazamenduak egiteko ere.
Dokumentu honen bidez emandako datu guztiak, babespekotasun zorrotzez erabiliak izango dira, datu pertsonalen
babeserako abenduaren 13ko 15/1.999 lege organikoak dioen bezala.
Dokumentu hau betetzerakoan, betetzaile partikularrak bere baimena ematen du bertan agertzen diren datuen
tratamendurako.
Datu hauek ez dira beste inori emango eta betetzailearen identifikazio zuzenerako, oinarrizko gestio eta administrazio lanak
burutu ahal izateko beharrezkoak dira.
Dokumentu hau betetzerakoan, betetzaileak bere borondatezko baimen zehatza ematen du, burututako ekintzetan zehar
hartutako argazkiak udalekuetako hedapen eta sustapen moduan argitaratzeko. Ez bada argazki hauek argitaratzerik nahi,
mesedez, hurrengo atala X batez markatuta egon beharko da.
[ ]EZ dut baimenik ematen, burututako ekintzetan zehar hartu litezkeen irudiak argitaratuak izateko.

