ZUMARDIA ELKARTEAN BAZKIDE IZATEKO IZEN-EMATE ORRIA
ZUMARDIA proiektua babestu eta bultzatzeko.
Talde eragile honen partaide eta sustatzaile izateko.
Ikastaro eta ekintzetan lehentasunez izena eman ahal izateko.
Ikastaro eta ekintzetan %10eko murrizketa izateko.
Zumardia elkarteko instalazioak eta materiala doan erabiltzeko.
BAZKIDETZA MOTA:
1.- FAMILIAKO Bazkidetza
100€/urtean. (2 guraso eta 18 urtetik beheko seme-alabak).
2.- Guraso bakarreko familia 75€/urtean.
(Gurasoa eta 18 urtetik beheko seme-alabak).
3.- BANAKAKO Bazkidetza
50€/urtean.
(Izena ematen duen pertsona soilik).
(Aukeratu bazkidetza mota: ………………………………………………………………………...
BAZKIDEAK. DATU PERTSONALAK:
GURASO 1 Izena eta abizenak:.....................................................................................................
N.A.N.:.............................................................................................................................................
GURASO 2 Izena eta abizenak:......................................................................................................
N.A.N.:.............................................................................................................................................
SEME-ALABAK
(Izena eta abizenak)
(Jaiotze-data )
(1)...................................................................….........…...............................…/…..........................
(2)................................................................................…..............................…/…..........................
(3)................................................................................….............................…/.……...............……
(4)................................................................................…............................…/..……......................
(5)................................................................................…...........................…/...……......................
(6)................................................................................…...........................…/...……...................…
HELBIDEA: .....................................................................................................................................
POSTA KODEA:.................. HERRIA:........................................... PROBINTZIA...........................
TEL. 1 :....................................................
TEL. 2 :....................................................
E-MAILA : ........................................................................................………………………………….
ORDAINKETA:
Urteko BAZKIDE KUOTA ordaintzeko, bankuko helbideraketa bitartez egitea proposatzen dizuegu. Horretarako,
jarraian duzuen SEPA agiria betetzea eskertuko genizueke.
Egun indarrean dagoen Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, ZUMARDIA ELKARTEAK
jakinarazten dizu inprimaki honetan jasotako datuak Zumardia elkartearen titularitateko fitxategi automatizatu batean bilduko
direla. Fitxategi honetan bildutako datuak ez zaizkio hirugarrenei utziko eta Zumardia elkartearen erabilerarako izango dira, eta
ezingo ditu beste inork erabili. Datuok eskuratu, aldatu eta deuseztatzeko edo inori ematen ez uzteko Legeak aurreikusitako
eskubideak erabili nahi izanez gero Zumardia elkartearen Zuzendaritzara idatziz jo dezakezu (info@zumardia.eus)

Zumardia elkarteak kudeatzen dituen instalazioak, Tolosan naturaren inguruko kirolak
sustatzeko asmoz jarri dira martxan eta herritar guztiontzat zabalik daude.
 Instalakuntza, goizeko 9:00etatik gaueko 21:00etara erabili ahal izango da ibaiaren kondizioak
egokiak baldin badira, uretan txapelketarik ez badago eta piraguak libre badaude.
 Hainbat piragua eta stand up paddle mota dauzkagu: banakakoak, bikoitzak, irekiak, itxiak...
Zuretzat egokiena dena aukeratu. Piragua gehienak, zabalak eta oso egonkorrak dira; beraz, aurrez
esperientzia izatea ez da beharrezkoa.
 Hala ere, ur eremuan gaude eta arduraz jokatu behar dugu. Txalekoa BETI jantzita eramango dugu
eta IGERI EGITEN JAKITEA DERRIGORREZKOA DA.
 Erreserba egiten duen pertsonak ezingo du ardura beste baten kargu utzi.
 Adin txikikoak, BETI heldu batekin eta bere ardurapean sartuko dira ibaian. Erabiltzen
duten materialaren eta instalazioen ardura erreserba egin duen helduarena izango da.
 Erabileraren ondorioz edo instalakuntzaren barruan sortu daitezkeen istripuak edo
kalteak, erabiltzailearen erantzukizuna izango dira soilik. Zumardia elkarteak ez ditu bere
gain hartuko modu partikularraren erabileraren ondorioz gertatutakoak.
 Piraguak arrastaka ahal bezain gutxi eramatea komeni dira.
ZUMARDIA Elkarteko bazkideok, gune horiek modu egokian erabiltzeko aukera, eskubidea eta
ardura daukagu. Horregatik, bazkide bakoitzak (familia – banakakoa) giltza bat izango du piragua-gunea eta
Etxola berdea (Bizikleta-eski tailerra) ireki eta erabiltzeko behar dugun guztietan.
1. www.zumardia.eus/egutegia atalean dagoen taula bete ezazu zure izen-abizena eta piragua
kopurua adieraziz dagokion egunean eta orduan.
2. Aldageletan dagoen koadernoa bete ezazu erabilitako piraguak zeintzuk diren zehaztuz.

BAIMENAK (Bete zuen datuak eta markatu aukerak)
NIK,…………………………………………………………………, ………………………...N.A.N. duenak,
eta NIK,…………………………………………….………………, ………………….……..N.A.N. duenak,
- Zumardia elkarteko instalazioak eta bertako materiala modu egokian erabiltzeko arauak irakurri eta ulertu
ditut eta horiek betetzeko konpromisoa hartzen dut. ( BAI / EZ ).
- Nire seme-alabei Zumardia elkarteak antolatzen dituen jardueratan parte hartzeko baimena ematen diet.
( BAI / EZ ).
- Nire seme-alab(ar)en argazkiak-irudiak atera eta zabaltzeko baimena ematen dut. ( BAI / EZ ).
- Zumardia elkarteko jarduerei buruzko informazioa jasotzeko interesa dut. ( BAI / EZ ).
Tolosan, 201...ko ……...……...……..aren
Sinadura

...….(e)an
Sinadura

Egun indarrean dagoen Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, ZUMARDIA ELKARTEAK
jakinarazten dizu inprimaki honetan jasotako datuak Zumardia elkartearen titularitateko fitxategi automatizatu batean bilduko
direla. Fitxategi honetan bildutako datuak ez zaizkio hirugarrenei utziko eta Zumardia elkartearen erabilerarako izango dira, eta
ezingo ditu beste inork erabili. Datuok eskuratu, aldatu eta deuseztatzeko edo inori ematen ez uzteko Legeak aurreikusitako
eskubideak erabili nahi izanez gero Zumardia elkartearen Zuzendaritzara idatziz jo dezakezu (info@zumardia.eus)

Sinadura

