
UDAKO OPORRAK 2021 - UDALEKUAK
IZENA EMATEKO ORRIA / HOJA DE INSCRIPCIÓN

                                                                                Zenbakia / Número 
  

1. abizena:   2. abizena:    

Izena:   Neska       Mutila    Bestea  

Haurraren jaioteguna  Erroldatze data   

Helbidea : 

Telefonoak:   2.Tel .:   3.Tel.:    

Email:   Ikastetxea: 

Harremanetarako hizkuntza   Euskara     Ele bitan 

Txanda

Gunea 

Zein hizkuntza hitz egiten du  Ikastetxea  

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.:
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BAIMENAK

 Jaunak/Andereak,

NAN   zenbakidunak,                   haurraren

naizenez, baimena ematen diot Errenteriako UDAKO OPORRAK 2021” 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 2021”  programaren  antolakuntzari,  nire  semeari/alabari  programa 

horretan zehar argazki eta bideo grabaketak egiteko. *
 EZ, ez diot baimena ematen.

* Esanbidezko baimena. Argazkiak jarduera dibulgatze aldera egingo dira soil-soilik.

IZEN-EMATE EPEA

• TELEMATIKOKI maiatzaren 24tik 30era gazteria.errenteria.eus web orriaren bitartez 

• PRESENTZIALKI maiatzaren 24tik 28ra ZU! zerbitzuan

• Astelehena: 7:30-14:00

• Asteazken eta ostiraletan 7:30-15:00

• Astearte eta ostegunetan: 7:30-19:00

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

• Izen-emate orria, beteta eta sinatuta.
• Haurraren Osasun txartela. 

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

• HIPI programako ikasle izatea
• Euskararekin lehen harremana, 2020-2021 ikasturtean izan duen ikaslea izatea.
• Adina: 2011-2014 jaiotakoak
• Errenterian erroldatuta / Errenteriako ikastetxe batean matrikulatuta egotea

ESKAINTZA

• Doakoa
• Lau txandatan parte hartzeko aukera

INFORMAZIO BILERA

• Ekainak 14, 18:00etan Merkatuzarren

Gazteriako web orrian (gazteria.errenteria.eus) kontsultatu ahal dituzu gune eta txanda bakoitzean dauden plaza 

hutsak.



IZENA EMATEKO IRIZPIDEAK

• Txanda bakoitza 5 egunekoa izango da (ostegunetik asteazkenera). Txanda batean izena eman eta gero, txanda 
eta gunea ezin izango da aldatu.

• Aurten plazak mugatuak dira.

• Izen-ematea ZU! Udal Arreta Zerbitzuan egin nahi izanez gero,  goizeko eta arratsaldeko ordutegian 
ezinbestekoa da hitzordua hartzea. Segurtasun neurriak bete ahal izateko, hitzordu bakoitzeko pertsona 
bakarra sar daiteke.

• Udalekuak programako haur taldeak gehienez 6 pertsonakoak izango dira.*

• Izen-emateak egiten doazen neurrian osatuko dira haur taldeak- (adinaren arabera), betiere gune horretan talde bat 
baino gehiago egiteko modua badago.

• Ezin izango dira izen-emateak multzoan egin. 

• Gutxieneko taldea 3 pertsonakoa izango da. Taldea txikiagoa bada, pertsona horiekin harremanetan jarriko gara 
telefonoz, beste leku edo aste bat eskaintzeko, betiere lekua egonez gero.

• Aurreko izen-emate epean (apirilaren 12tik 30era), zure haurrari izena eman badiozu, izen-emate epe berri honetan 
ezin izango du izena eman.
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SINATZAILEAK KONPROMISOA HARTZEN DU ONDORENGO NEURRIAK BETETZEKO 

• Erabiltzaileak koronabirusarekin lotura duen edozein sintoma badu,  gaixo sintomatiko batekin  edo PCR positibo 
batekin  kontaktuan  egon  bada,  edo  etxekoren  baten  egiaztapen  probaren  zain  badago,  Gazteria  azpisailarekin 
telefonoz harremanetan jartzea   eskatzen da.

• Haurrei sarreran tenperatura hartuko zaie.

• Maskara erabiliko du.

• Sartzerakoan eskuak garbituko ditu.

• Ez ditu espazio komunak erabiliko.

• Garaiz etorriko da.

• Pertsonen arteko distantzia errespetatuko du (gutxienez metro eta erdikoa). 

• Udako Oporretan, talde bat baino gehiago dauden guneetan sartu-irteerak mailakatuak izango dira.

Neurri hauek  alda daitezke osasun-agintarien irizpideen arabera.

* 13/2021 dekretua, martxoaren 6koa kontutan hartu da irizpide honetarako.

HONAKOEKIN ADOS DAGOELA ADIERAZTEN DU

Covid-19a dela-eta Udako Oporren  antolaketa,  pandemiaren bilakaeraren arabera alda daiteke, zerbitzua bertan behera 

geratzeraino. 

Parte-hartzaileen identifikazioa eta harremanetarako datuak osasun-agintariei eman ahal izango zaizkie -eskatzen badituzte- 

pandemiaren jarraipena eta zaintza egite aldera, indarrean dagoen araudia aplikatuz. 

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango dira  
beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu 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 kontsutatu gure pribatasun  
politika:  https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216.  Era berean,  jakinarazten  dizugu  datuak  atzitu,  zuzendu,  ezereztu,  berauen  aurka agertu,  tratamentua mugatu  eta datuen 
eramangarritasunari buruz dagozkizun 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.

Errenteria,            Sinadura
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