
 

  

 
  

 

UDAL MULTIKIROL ESKOLA INSKRIPZIO ORRIA  

 
IZENA: _____________________________________________________________________________________ 

ABIZENAK: _________________________________________________________________________________ 

HELBIDEA: ________________________________________________________________________________ 

JAIOTZE DATA: ________________________ 

TELEFONOA(K): ________________________  

IKASTETXEA: __________________________  

POSTA ELEKTRONIKOA: __________________________________________________________________ 

KONTU-KORRONTE ZENBAKIA: __________________________________________________________ 

 

___________________________________________________  haurraren ama, aita edo tutore legala  

NAN zk._____________,  

________________________________________________-ri baimena ematen diot Multikirol 

eskola publikoan parte hartzeko.   

 

Sinadura: 

 ______________________________ 

 
Nor etorriko da umea jasotzera?  
 
 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
  

 

 

INSKRIPZIOA OSATZEKO TRAMITEAK  

 
1. Inskripzio orria Udaleko Kirol Bulegoan jaso eta bete behar da. Jasotzeko 

eta emateko ordutegia 9:30-14:00 izango da. Horretaz gain, eskolan bertan 

egingo den aurkezpen saioan ere inskripzio orria jaso daiteke.   

2. Inskripzio orriarekin batera, ikaslearen karnet neurriko argazki bat atxiki 

behar da.  

3. Familiak irailaren 10ean errenta bermatua jasotzen badu, ebazpen agiria 

aurkeztuko du.  

4. Familia ugaria izan ezkero, agiriaren fotokopia atxiki behar da.     

5. Ordainagiriak kobratu: Prezio publikoaren ordainketa honela egingo da:  

a. Matrikulazio-kuota urtarrilean egingo da, bankuan, ordainketa 

helbideratzearen bidez.  

6. Udal Multikirol Eskola      100 euro 

a. Familia ugaria     70 euro 

b. Gizarte-inklusioaren errenta   70 euro  

c. Behar bereziak dituzten umeen errenta   70 euro 

 

INFORMAZIO GEHIGARRIA 

Ba dauka arazo fisikorik edo gaixotasunik jarduera fisikoa egitea galarazten diona?   

BAI / EZ  

Baietz bada, zein?  ___________________________________________________________________ 

Sendagai berezirik hartzen du?  __________________________________________________________ 

Alergiarik badauka:  _______________________________________________________________________ 

Azpimarratzeko informazioa:  ____________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

  

 
  

 

DATU BABESA: 13. ART.  ERREGELAMENDUA (EB) 2016/679 

Tratamenduaren arduraduna:  Estella/Lizarrako Udala 

Tratamenduaren helburua: Programaturiko jarduera fisikoen kudeaketa.   

Oinarri legitimoa:  6.1.e) Art. DBEO: interes publikoa, zerikusia duena Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 25.2.l artikuluarekin 

Datuak gordetzea: datuak gordeko dira aplikatu beharreko arautegiaren arabera 
(51/2016 Foru Agindua) 

Hartzaileak: datuak bakarrik utziko dira legeak behartutakoaren arabera.  

Eskubideak: sartzea, zuzentzea, ezabatzea, mugatzea eta eramatea, legeak 

aurreikusten duenaren arabera, udal bulegoetara joanda, bertan informatuko dute 

horri buruz edo egoitza elektronikoaren arabera. Baita erreklamazio bat ere 

aurkeztu ahal da Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren (aepd.es) aurrean, 

datu pertsonalen babesarekin zerikusi duen edozein arazo dela eta. Agentziarekin 

harremanetan jartzeko datuak gure gardentasun atarian eskuragarri daude. 

 

Sinatua:________________________________________________ 

NAN zenbakia _________________________________________ 

(14urte beherakoen ama, aita edo tutore legalaren sinadura)  

 

NIRE SEME-ALABARI BAIMENA EMATEN DIOT ESKOLATIK ATERATZEKO 

JARDUERA PRAKTIKATZEKO:  

o BAI 
o EZ 

 

SINADURA: __________________________________________ 

NAN zenbakia:  _____________________________________ 

(14urte beherakoen ama, aita edo tutore legalaren sinadura)  

 



 

  

 
  

 

ARGAZKIAK EDO BIDEOAK EGITEKO BAIMENA   

2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1 artikuluan adierazitakoarekin bat, Udalak, agiri 

honen bidez, jardueretan eta kirol probetan parte-hartzen dutenen baimena eskatzen du 

argazkiak egiteko eta euskarri ezberdinetan argitaratzeko. 

Irudien helburua da soilik udalerrian garatuko diren kirol probak zabaltzea eta horiei 

buruz informatzea. 

Irudi hauek erabilera anitzak izan ditzakete:  

Foiletoak, kartelak edo programak ilustratzeko erabili ahalko dira, baita 

egunkarietan edo aldizkarietan argitaratu ere, komunikabideek eskatzekotan.   

Udalaren web-orrian zein sare sozialetan publikatu daitezke.   

 Jardueran apuntatua dauden guraso zein tutoreei oroitzapen modura ere entregatu 

daitezke.  

 Udalari baimena ematen diot argazkia/bideoak egiteko goian aipaturiko helburuak 

betetzen badira.   

 Ez diot Udalari baimena ematen argazkia/bideoak ateratzeko, goian aipatzen diren 

helburuak betez gero.    

Baimen hau atzera bota daiteke edozein momentutan, baina baliogabetze hori ezin izanen 

da zabaldu une horretara arte ateratako irudiei. 

Udala izanen da irudien arduraduna eta, horiek bakarrik erabiliko dira agiri honetan 

adierazten diren helburuekin. Oinarri legitimoa da onespena ematea. Interesatuek 

eskubidea dute datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko, horren aurka egiteko eta 

beste batzuk. Informazio gehiago: www.estella-lizarra.com  

 

Dokumentu hau sinatzean baimena ematen dut eta adierazten dut arestian agertzen den 

guztia ezagutzen dudala. 

Estella – Lizarra 2018ko  _______________ren ____________a.  

SINADURA: _____________________________________ 

NAN zenbakia:  _________________________________ 

(14 urte beherakoen ama, aita edo tutore legalaren sinadura)  

 

http://www.estella-lizarra.com/

