ESKOLA KIROLAREN KUDEAKETA ETA ARRETA PROGRAMETARAKO DIRULAGUNTZA
ESKAERA 2021
Zein sail-azpisailetara

Espte.

KIROLAK
Eskatzailea

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea

 Finkoa

PK

 Mugikorra /

Herria

Probintzia

 e-posta

Elkartearen izena

IFK

Elkartearen helbidea

 e-posta

 Finkoa

Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistro Orokorreko zkia.
AS
Harremanetarako hizkuntza
Euskara

Sexua

Ele bitan

Harreman modua

Emakumea

Gizona

Besterik

Paperean

Elektronikoa

Diruz laguntzea nahi den jarduera

Dirulaguntza ingresatu beharreko kontu korronte zkia. (IBAN 24 digitu)
Eskatzailea

NANa edo bestelako identifikazio agiriren
bat

Kostu osoa:

Eskatutako kopurua:

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 zuzend uz; 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
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DIRUZ LAGUNDU BEHARREKO PROGRAMARI DAGOZKIONEZ:

TALDE KOPURUA (KATEGORIAREN ARABERA)

• Benjamina
• Alebina
• Infantila
• Kadetea
DIRUZ LAGUNDU BEHARREKO PROGRAMARI DAGOZKIONEZ:
Gastuak – Kontzeptua:

Zenbatekoa

€
€
€
€
€
€
GASTUAK GUZTIRA:

€

Sarrerak- Kontzeptua:

Zenbatekoa

Ekintzak burutzeko Ikastetxeak egindako ekimenen bitartez
jasotako diru-kopurua

€

Ekintzak
finantzatzeko
baliabideak

€

ikastetxeak

berak

jarritako

Beste erakunde ofizialen dirulaguntzak

€

•

€

•

€

Udalak emandako beste dirulaguntzarik

€

•

€

•

€

Erakunde pribatuen ekarpenak

€

Parte-hartzaileei kobratutako Kuotak

€

Publizitatea (babesleak, publizitate estatikoa,...)

€

Besterik:

€

•

€

•
SARRERAK GUZTIRA:

€

Aurkeztutako programaren aurrekontua GUZTIRA

€

ESKATUTAKO DIRULAGUNTZA

€
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Dirulaguntza hau eskatzeko ondorengo agiriak aurkeztu behar dira:
a) NANaren fotokopia (eskaera norbanako batek egina bada) edo IKZrena (eskaera erakunde publiko

nahiz pribatu batek egina bada)
b) Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitateen Erregistroan izena emana dutela egiaztatzen duen

ziurtagiria.
Urte berean beste dirulaguntza eskaerarik egin bada ez da beharrezkoa izango ziurtagiri hori aurkeztea.
c) Elkarte edo erakunde eskatzailearen estatutuak. Lehenego aldia bada edo estatutuak aldatu egin

baldin badira
d) Eskaria egiten duen erakundeak kontu korronte bat ireki duela egiaztatzeko banketxe edo aurrezki

kutxa batek emandako egiaztagiria.
e) Zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekin eguneraturik dagoela adierazten duen ziurtagiria.

Errenteriako Udalari baimena ematen diot dirulaguntza eskatzailearen zerga informazioa
kontsultatzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin dituen zerga betebeharretan egunean dagoela
egiaztatzeko.

Bai
Ez(*)
Bai

Errenteriako Udalari baimena ematen diot dirulaguntza eskatzailearen informazioa
kontsultatzeko, Gizarte Segurantzarekiko dituen betebeharretan egunean dagoela egiaztatzeko.

Ez

(*) Eskatzaileak ez badio Udalari informazioa kontsultatzeko baimena ematen, ebazpena eman aurretik eta
ordainketa bakoitza egin aurretik, dagokion ziurtagiria ekarri beharko du (Gipuzkoako Foru Aldundiarekin dituen
zerga betebeharretan egunean dagoela adierazten duen ziurtagiria / Gizarte Segurantzan betebeharrak egunean
dituela adierazten duen ziurtagiria)

Eskatzaileak aitortzen du:
1) Ordezkatzen duen elkartea ez dagoela sartuta dirulaguntzak jasotzeko aurreikusita dauden debeku
kasuetan (38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa; 13. artikulua).
2) Onartzen duela eskaera honi buruzko komunikazioetarako posta elektronikoa lehenestea eta bere gain
hartzen duela zehaztu duen helbide elektronikoaren funtzionamendu egokia ziurtatzeko ardura
3) Dirulaguntza jasotzen badu:
3.1) Konpromisoa hartzen du deialdian adierazitako baldintza guztiak betetzeko, baita Errenteriako
udalean dirulaguntzak ematea arautzeko udal ordenantzan xedatutakoa ere (2015eko uztailaren 10eko
Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala -150. zkduna.-)
3.2) Egitaraua gauzatzeko erantzukizun osoa bereganatzen du eta beharrezkoak gerta daitezkeen
baimen guztiak eskatuko ditu.
3.3) Egitarauaren garapenean gerta daitekeen edozein ezusteren berri eman eta ustekabekoren bat
dela medio, aurreikusitako gastua egiten ez baldin bada, jasotako dirulaguntzaren zenbatekoa itzuliko
du; baita dirulaguntza jaso zeneko helburuaren mamia aldatzen baldin bada ere.
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