
NIESSEN KULTURGUNEA 

ANTZERKI TAILERRA

2020-2021

MAILA HELDUAK  :   Sormena  Matrikula tasa: 220,32 €/urtea

       

                                                                                                                                     
    Espte. zk. 

IKASLERAEN Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia 

 Finkoa  Mugikorra  e-posta

Jaioteguna Adina

Harremanetarako hizkuntza 

           Euskara                Ele bitan                           

Sexua

      Emakumea                   Gizona                    Ez-bitarra

Harreman modua

     Paperean               Elektronikoa

     Tailerraren jardunaren baitan argazkiak ateratzeko baimena emanez gero, laukia “X” batez markatu  

Maila   / Nivel  

        Ikasle berria  
           

        Ikasle zaharra 
       

Zenbatgarren ikasturtea? : 

Ordainketa modua     

        Transferentzia gure Kontu zenbakira :  ES84 2095  5064 85 1061956321

        Ordainagirien helbideratzea*    Kontu korrentea
 : 

Titularraren izen-abizenak:                                                                               

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat : 

∆:Transferentziaren ziurtagiria ekarri beharko da
* Honen bidez baimena ematen diot Errenteriako Udalari aipatutako ikaslearen matrikula ondoren adierazitako bankuko kontura 
kargatzeko. 
*Ordainagiriaren helbideratzea zuzen gauzatzeko beharrezkoa izango da banketxeko kontu korronteko titulartasunaren agiriaren 
kopia entregatzea.

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

Casilla de verificación 2

mailto:zu@errenteria.eus


HOBARIAK   (ezin dira metatu) 

Familia ugariak: %30

%33 minusbaliotasuna edo haundiagoa: %30

Familiakide batek baino gehiagok izena emanez  gero: %20

Langabetuak eta pentsionistak: %30 

Euskal Aktoreen Batasuneko kideak: %20

Errenteriako Udalak sustaturiko Kultura txartelaren jabeak: %10 

Lanbide arteko gutxiengo soldata ez duela jasotzen, errenta aitorpena aurkeztuta, egiaztatzen duen edonork %50 

Tasaren ordainketa bi epetan zatitu ahal izango da eta horiek ordaintzeko datak hauek dira:
 
*  Lehenengoa, urriaren lehenengo hamabostaldian.
*  Bigarrena, urtarrileko lehenengo hamabostaldian.
 
Matrikula itzultzeko eskaera 2019ko abenduaren 1era arte egin ahal izango da. Kasu horretan ez dira ordaindu beharko bigarren eta
hirugarren epeko kuotak; hala ere, lehenengo kuotari dagokion tasa ez da inondik inora ere itzultzeko.
Data horretatik aurrera matrikula baliogabetzea ezinezkoa izango da eta hiru kuotak ordaindu beharko dira.

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

https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216
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