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 TAILERRA : 

 IKASTURTEA :   2021/2022

Espte. zk.

TITULARRA - INTERESDUNA 
Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia 

 Finkoa  Mugikorra  e-posta l

Harremanetarako hizkuntza 

           Euskara                Ele bitan                           

Sexua

      Emakumea                   Gizona                    Ez-bitarra

Harreman modua

     Paperean               Elektronikoa

Matrikula mota 

Kode  a  Egunak eta orduak 

                 

                  

                  

                  

Hobariak(2): (Bat aukeratu)

Familia ugaria (%30) %33 minusbaliotasuna edo gehiago (%30)

Familiakide bat baina gehiagoren izen-ematea (%20) Langabetuak eta pentsiodunak (%30)

Errenteriako Udalak sustaturiko Kultura txartelaren jabeak 
(%10) 

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

(2)Hobariak aplikatzeko dagozkion egiaztagiriak eguneratuak aurkeztuko dira
   Hobariak ez dira metagarriak 

Ordainketa  modua
Derrigorrez ordainketa helbideratua izango da

Helbideraketa (4)

Kontua IBAN kodea Entitatea Bulegoa Kontrola Kontu zenbakia

Titularra NAN 

Ordainketa zatikatua          
(4)Nahitaezkoa izango da Kontuaren titulartasun ziurtagiria aurkeztea. 2019-2020 ikasturtean matrikulatutako ikasleek EZ  

Helbideraketen epealdiak honako hauek izango dira:
• Lehenengoa urriaren lehenengo astean.
• Bigarren urtarrileko lehenengo hamabostaldian.

Matrikula itzultzea eskatu ahal izango da 2021ko abenduaren 1arte, kasu horretan ez da ordaindu beharko bigarren epeko kuota, hala ere, lehenengo
kuotari dagokion tasa ez da inondik inora itzuliko.
Data horretatik aurrera matrikula baliogabetzea ezinezkoa izango da eta kuota osoa ordaindu beharko da.

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA

Aldi batean Bi alditan 

Egunak (Al,As,Az,Os,Ol) Ordutegia 

Ordutegia 

Ordutegia 

Ordutegia  

Ordutegia 

Egunak (Al,As,Az,Os,Ol)

Egunak (Al,As,Az,Os,Ol)

Egunak (Al,As,Az,Os,Ol)

Egunak (Al,As,Az,Os,Ol)

Egunak (Al,As,Az,Os,Ol) Ordutegia 
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Baimenak:  (Ap 601 - Ap 602 ikastaroetan)

                                                                      jaunak/andreak, NAN                                    zenbakidunak,

gaztearen aita/ama/tutore naizenez, baimena ematen diot XENPELAR TAILERRAK programan parte har dezan.

BAI, baimena ematen diet Xenpelar Tailerrei ikasturtean zehar argazkiak niri/nire semeari/nire alabari egiteko. 

ADIN TXIKIKOEN DATU MEDIKUAK 

Osasun Txartel zkia.                      

BAI  EZ

Haurrak gaixotasun edo afekzioren bat al du?

Alergikoa al da?

Oharrak:

COVID19 NEURRIAK 

• Koronabirusekin lotura duen edozein sintoma izanez gero, gaixo sintomatiko batekin edo PCR positibo batekin kontaktuan egon bazara, edo etxeko baten 
egiaztapen probaren zain bazaude,  irakaslearekin edo Kultura Sailarekin harremanetan jarri telefonoz eta ez joan tailerrera. 

• Maskara nahitaez erabili beharko da.
• Sarreran tenperatura hartuko zaio ikasleari.
• Eskuak nahitaez garbitu beharko dira sartzerakoan.
• Espazio amankomunak ezingo dira erabili.
• Puntualtasuna eskatuko da.
• Klasearen ordutegian espazioaren desinfekzioa egin beharko da; hortaz, irakasleak adieraziko du noiz jaso eta desinfektatu materiala.
• Kasu guztietan tailerretako langileen jarraibideak errespetatu beharko dira.
• Neurri guztiak betetze aldera eta distantziak mantendu ahal izateko, ikastaro bakoitzaren ikasle kopurua jaitsi egingo da.
• Neurri hauek eta tailerraren antolaketa bera pandemiaren garapenaren arabera alda daitezke.

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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