UDAKO OPORRAK 2020 - TXIKIAK
IZENA EMATEKO ORRIA
Zenbakia
1. Abizena

2. Abizena

Izena

Neska

Mutila

Besterik

Haurraren jaioteguna
Helbidea
Telefonoak

2.Tel .:

Email:

Ikastetxea

Txanda eta Gunea

3.Tel.:

1 TXANDA (ekainak 24 – uztailak 7) - ERDIGUNEA

Zenbatekoa haur bakoitzeko /
1 TXIKIAK : 41,50 €
Importe por niño/a:
Zenbatekoa ordaindu beharreko kontu korrontea:
(Adierazi haurraren izen-abizenak)

KUTXABANK ES05 2095 5064 85 1061044003

DATU MEDIKUAK
Osasun Txartel zkia.

/

/

BAI

EZ

Haurrak gaixotasun edo afekzioren bat al du?
Mediku tratamenduren bat jarraitzen al du?
Alergikoa al da?
Adieraz ezazu tratamendua, oharrak etabar.:

BAIMENA
Jaunak/Andereak,
NAN

zenbakidunak,

haurraren

naizenez, baimena ematen diot Errenteriako UDAKO OPORRAK 2020” programan parte har dezan. Era berean, baimena
ematen dut larrialdi egoeretan beharrezko erabaki mediku-kirurgikoak hartzeko; betiere, dagokion medikuaren zuzendaritzapean.
BAI baimena ematen diot “UDAKO OPORRAK 2020” programaren antolakuntzari, nire semeari/alabari programa horretan
zehar argazki eta bideo grabaketak egiteko. *
EZ, ez diot baimena ematen.

Errenteria,

Sinadura
* Esanbidezko baimena. Argazkiak eta bideo grabaketa jarduera dibulgatze aldera egingo dira soil-soilik.

IZEN-EMATE EPEA

•

TELEMATIKOKI Otsailaren 26tik martxoaren 18ra gazteria.errenteria.eus web orriaren bitartez

•

PRESENTZIALKI Martxoaren 4tik 18ra ZU! zerbitzuan

•

Astelehen, asteazken eta ostiraletan 7:30-15:00
Astearte eta ostegunetan: 7:30-19:00
AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

•
•
•
•
•

Izen-emate orria, beteta eta sinatuta.
Ordainagiria.
Haurraren Osasun txartelaren fotokopia.
Familia ugariaren liburua / txartela (familia ugariak soilik).
DBEeta/edo GLL jasotzen dutenen dokumentazioa.
DIRUA ITZULTZEKO BALDINTZAK



BAJA: otsailaren 26tik martxoaren 18ra: ordaindutakoaren %100



BAJA: apirilaren 20 bitarte: ordaindutakoaren %50



BAJA: apirilaren 20tik aurrera: EZ DA DIRURIK ITZULIKO

INFORMAZIO BILERAK
TXIKIAK
EKAINAK 8, ASTELEHENA (REINA ARETOA)


17:00 - 1 TXANDA - Erdigunea



18:00 - 2 TXANDA - Erdigunea
EKAINAK 10, ASTEAZKENA (BIZARAIN)



18:00 - 1-2 TXANDA - Beraun

gazteria.errenteria.eus
943 44 96 06 – 943 44 96 00
gazteria@errenteria.eus

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu Pertsonalak Babesteko Erregelamendu Orokorrak 13. artikuluan xedatutakoari jarraiki, ondorengoaz informatzen zaizu: Errenteriako Udalak inprimaki honen bitartez
eskuratzen dituen datu pertsonalak Udalak tratatuko dituela, bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak legearen arabera tratatuko ditu,
beharrezko segurtasun neurriak hartuz eta hirugarrenei lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuz. Informazio gehiagorako kontsultatu gure pribatutasun politika:
https://errenteria.eus/pribatutasun-politika/. Adierazi ere, datuak atzitu, zuzendu, ezereztu, berauen aurka agertu, tratamendua mugatu eta datuen eramangarritasunari buruz dagozkion
eskubideak baliatzeko aukera duzula, idatziz, telematikoki, aurrez-aurre edo posta arruntaz Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria. Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen
datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb.

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
Errenteriako Udala ● IFK: P2007200E ● Herriko Plaza, z/g – 20100 Errenteria ● Tfnoa: 943 44 96 00 ● 010 ● zu@errenteria.eus ● www.errenteria.eus

