
BISITA GIDATUEN ESKAERA-ORRIA 
Kontsultarako telefonoa: 943 44 96 10 

                                                                                                                                                                                                  Espte. zk.  :

Arduraduna NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia 

 Finkoa  Mugikorra  e-posta  

Erakundearen izena IFK 

Erakundearen helbidea  e-posta   Finkoa 

Harremanetarako hizkuntza 

           Euskara            Ele bitan                               

Sexua

   Emakumea                  Gizona                      Ez-bitarra

Harreman modua 

   Paperean                Elektronikoa

Taldearen ezaugarriak 

Taldea osatzen duen pertsona kopurua (  Taldea osatzeko: pertsona kopurua; gehienez: 25 taldeko - gutxienez: 10 euskaraz / 15 gaztelaniaz   

Pertsona kopurua  Adina  Hizkuntza 
                                        Euskara                        Gaztelania              

Bisitarako egun eta ordu egokiak :

Egin daitezkeen bisitak:  

        Egun batez batzarkide: Udala eta honen funtzionamendua (5-10 urtekoei zuzendutako bisita-tailerra) 

• 8-12 urte edo adin horretako umeak dituzten sendiei zuzendutako pista-jokoak:

       Errenteriako bost ateen bila (ordu 1) 

Errenteriako altxorrak azaleratzen (1,5 ordu) 

• 10-12 urte edo adin horretako umeak dituzten sendiei zuzendutako ginkana:

Sirena hotsen atzetik (1,5 ordu) 

• 13 urtetik gorakoei zuzendutako bisita gidatuak:

Oreretatik itsas hirira: Errenteriako Erdi Aroko eta Aro Berriko historia (ordu 1)

“Mantxester txiki”ra bidaia: industrializazioa Errenterian (2 ordu)

Kasko historikoan ezkutatuta (1,5 ordu)

EmakumeEKIN: gizarteko arlo ezberdinetan Errenteriako emakumeek egindako ekarpenak (2 ordu) 

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, 

Eskatzailea 

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

https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216
mailto:zu@errenteria.eus
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