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Hemen biltzen diren datu pertsonalak Zangozako Udalaren Kirol Patronatuaren ardurapean dagoen fitxategi batean sartuko dira. Datu hauek 
erabiltzeko oinarri legala zerbitzu publikoa ematea da, Toki Erregimenaren Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 25.2.1 artikuluaren 
arabera, eta bakarrik erabiliko dira kirol ekitaldia kudeatzeko, zerbitzuaren kuota kobratzea barne. Zerbitzuaren harremanak dirauen bitartean 
baino ez dira gordeko. Banku-helbideratzearen datua Patronatuak kobratzeak kudeatzen dituen entitateari jakinaraziko dio. Aurretik izartxo bat 
duten datu guztiak beharrezkoak dira izena emateko. Jabeak bere datuak atzitzeko eska dezake, baita zuzentzeko edo ezabatzeko ere okerrak 
izanen balira. Baldintza zehatzetan ere tratamenduari aurka jar daiteke eta bere egoera partikularrari dagozkion arrazoiengatik ere. Kasu horietan 
erreklamazio bat aurkez lezake Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean. Eskubide hauek gauzatzeko joan zaitez Patronatuaren 
bulegoetara, Cantolaguako Pasealekuan z/g   31400 Zangoza edo deportes@sanguesa.es email helbidera. 

Izen-abizenak 

Jaioteguna                  NAN 

Helbidea       Herria              Posta-kodea 

Telefonoa                     E-maila 

Kirol eskola:    SASKIBALOIA        ESKUBALOIA        FUTBOLA           IGERIKETA         

(16 urtetik beherakoak)   IRRISTAKETA                PILOTA                            ESKALADA         TXIRRINDULARITZA 

 

Izena ematearen zenbatekoa Kirol Eskolen kontuan sartuko da:  

Nafarroako Rural Kutxa  ES42  3008 0046 3838 0283 5227 

Bestela kuotaren ordainketa helbidera dezakezu kontuaren zenbakia adierazita: ……………………………………… 

FAMILIA UGARIA  2. EKITALDIA    

 

AITA, AMA EDO TUTOREAREN BAIMENA PARTAIDEA ADINGABEA BALDIN BADA  

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

den aldetik (inguratu dagokiona), baimena ematen dio Udaleko Kirol Eskoletan esku hartzeko eta antolatzen diren ekitaldietara 

joateko.     Sinadura 

• Izena ematearen zenbatekoa urriaren 25a igorriko da. Bankuan zuzen sartzen duenak egun hori baino lehen egin behar 

izanen du. 

• Familia ugari batekoa bada, 15 urte betetzen dituen denboraldia amaitu artean honako beherapen hau izanen du 

partaideak, beti ere ugariko txartela aurkeztuta: 

 Hiru edo lau umeko familia ugaria: Denboraldi berean Kirol edo Gazte Eskoletan ume matrikulatu bat 

baino gehiagorekin: Lehenengo umea % 0koa eta Bigarren umea eta hurrengoak % 50ekoa 

 Bost ume edo gehiagoko familia ugaria:  Lehenengo umea % 25ekoa eta Bigarren umea eta hurrengoak % 

50ekoa 

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

bakoitzerako  izen-emateko orria betetzea ezinbestekoa da. 

• Derrigorrez aurreko urteotako ordainketak egunean izan behar dira. 

• Urtarriletik aurrera ematen bada izena ekitaldiaren zenbatekoa 50 %ekoa izanen da. 

Izen-emateko orri hau eta banku-ordainagiriaren kopia  

ZANGOZAko Udalaren Erregistroan aurkeztu behar dira. 

 Ez dut argazkiak Web-orrian argitaratzeko baimenik ematen. Argitalpen, txosten, memoria, argazki-erakusketa eta proiektuak 
irudiztatzeko ere erabil litezke, beti zerbitzu honen testuinguruan.   
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Zangozan erroldatuak edo Hitzarmena duten Udalekoak  

Deskribapena Zenbatekoa 
Hitzartutako Udalek sartu behar duten 

zenbatekoa  

Urtebeteko kuota 145,00 € 30,00 € 

Kuota bigarren edo hurrengo 

ekitaldiengatik  72,50 € 15,00 € 

Kuota 2. seme-alaba edo 

hurrengoengatik (Familia ugaria 3 edo 

4 seme-alabekin) 72,50 € 15,00 € 

Kuota 1. seme-alabarengatik (5 seme-

alaba edo gehiagoko familia ugaria) 108,75 € 22,50 € 

Kuota 2. seme-alaba edo 

hurrengoengatik (5 seme-alaba edo 

gehiagoko familia ugaria) 72,50 € 15,00 € 

Familia ugariaren kuota 2. seme-

alabarengatik eta 2. ekitaldiarengatik  36,25 € 7,50 € 
 

 

Zangozan ez erroldatuak eta hitzarmenik gabeko Udalekoak 

Deskribapena Zenbatekoa 

Urtebeteko kuota 175,00 € 

Kuota bigarren edo hurrengo ekitaldiengatik 
87,50 € 

Kuota 2. seme-alaba edo hurrengoengatik (Familia ugaria 3 edo 

4 seme-alabekin) 
87,50 € 

Kuota 1. seme-alabarengatik (5 seme-alaba edo gehiagoko 

familia ugaria) 131,25 € 

Kuota 2. seme-alaba edo hurrengoengatik (5 seme-alaba edo 

gehiagoko familia ugaria) 
87,50 € 

Familia ugariaren kuota 2. seme-alabarengatik eta 2. 

ekitaldiarengatik 43,75 € 

 


