
                                               KIROL ESKOLAK 2015 /  2016
Izen-abizenak ……………………………………………………………………………………………...……...

Jaioteguna ……………………………………………….………. NAN …………….………………………….

Helbidea ……………………………………………………………………………………………………………

Herria ………………………………………………………………. Posta-kodea ……………………………..

Banku-helbideratzea …………………………………………………………………………………………….

Telefono finkoa …………………… Telefono mugikorra …………………………………………………….

Posta elektronikoa ………………………………

Partaide den kirol saila:   Saskibaloia    Eskubaloia   Futbola       Igeriketa     Irristaketa        Pilota

Zangozako Udalaren Kirol Patronatuaren kontuan sartu behar den izen-ematearen zenbatekoa 

(133 € ):          Nafarroako Rural Kutxa ES 35  3008 0046 3515 7074 1825

                     Caixabank ES 14  2100 3698 5722 0006 8288

AITA, AMA EDO TUTOREAREN BAIMENA PARTAIDEA ADINGABEA BALDIN BADA 

……………NAN duen……….……………….…..…. jaun/andreak,.……….……………………..(r)en aita, 

ama edo tutorea den aldetik (inguratu egokia dena), baimena ematen dio kirol eskoletan esku 

hartzeko eta behar diren partidetara joateko.

Sinadura

Izena ematearen zenbatekoa 2015eko abuztuak 30a baino lehen sartu beharra dago. 

Partaidea  Zangoza  ez  den  herri  batekoa bada  eta  bere  Udalak  ez  badu zerbitzuaren  kudeaketarako  hitzarmenik

izenpetu, hitzarmen horretantxe apaitzen den 30 euroko zenbatekoa ordainduko duela hitzematen du berak. 

Familia ugari  batekoa bada, 18 urte betetzen dituen denboraldia amaitu artean honako beherapen hau izanen du

partaideak: 

Lehenengo maila (hiru edo lau ume) denboraldi berean Kirol edo Gazte eskoletan ume matrikulatu bat baino

gehiagorekin: Lehenengo umea  % 0 / Bigarren umea eta hurrengoak % 50

Bigarren eta hirugarren maila (bost ume edo gehiago) denboraldi berean Kirol edo Gazte eskoletan ume

matrikulatu bat baino gehiagorekin. 

Lehenengo umea  % 25 / Bigarren umea eta hurrengoak % 50

Bigarren edo hurrengo ekitaldien kasuan sartuko den zenbatekoa kuotaren % 50ekoa izanen da ekitaldi bakoitzeko.

Ekitaldi guztietarako  izen-emateko orria betetzea ezinbestekoa da.

Derrigorrez aurreko urteotako ordainketak egunean izan behar dira.

Ordaindu gabeko zenbatekoak badaude, zorra jakinarazi denetik hamabost egunen buruan sartuko duela hitzematen

du. 

Kuotaren ordainketa helbideratu nahi badu kontuaren zenbakia adierazi behar da…..…………………………………….

Izen-emateko orri hau eta banku diru-sartzearen kopia Zangozako Udalaren Erregistroan aurkeztu behar dira. 
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