
 

IGERILEKUKO BONOAK 

 

Izen-abizenak:_________________________________________________ 

Jaiotze data: __________________ NAN zenbakia: ___________________ 

Helbidea: _______________________________ Posta Kodea:__________ 

Herria: ____________________ Telefonoa: _________________________ 

Helbide elektronikoa: ___________________________________________ 

 

Abonu mota 

 Haurra 5-13 urte  Gaztea 14-17 urte  Heldua 18-64 urte 
 ≥65 urte  Familiarra*  Familia Ugaria* 

X batekin markatu zure aukera 
*Abonu familiarra egiteko 16 urte baino gutxiago izan beharko dituzte seme-alabak.  

*Familia ugariko abonua egiteko 18 urte baino gutxiago izan beharko dituzte seme-

alabak. 

 

- Aurkeztu beharreko dokumentuak: 

 NANaren kopia (gazte eta helduen kasuan). 

 Familia liburuaren kopia (haurren eta abonu familiarraren kasuan). 

 Familia ugaria txartelaren kopia. 

 Argazki bat.  

- Kontuan eduki behar da: 

 Karneta ezin zaio inori utzi. Hau gertatzen bada, karneta beste norbaiti 

utzi dionak abonatu izateari utziko dio. 

 Karneta galtzen bada edo lapurtzen badute kirolgunean ahalik eta 

lasterren eman behar da honen berri. Karneta berria egiteak 2€ren 

ordainketa dakar, karneta berritzeko gastuak ordaintzeko. 

 Harpide izateak instalazioaren erabilpenari buruzko araudia onartzea 

dakar, zerbitzuaren funtzionamendu egokia ziurtatzeko.  

 

 Kiroldegiko bazkidea naiz 



 

 

Bonu guztietako ordainketak bankutik pasatuko dira ordainketa batean.  

 

AURREZKI KUTXAKO HELBIDERATZE FITXA 

Kontu korronteko jabearen izen-abizenak  

Entitatearen datuak. 
Bankua/Aurrezki 
kutxa:……………………………………………………………………………………………… 
Entitatearen 
helbidea:……………………………………………………………………………………………….. 
Herria:…………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
Anikote Leitza S.L. enpresak nire izenean bidali behar dituen erreziboak hurrengo 

kontu korrontean sartzeko baimena ematen dut: 

 

Kontu korronteko jabearen sinadura: 

  

 

 

 

 

                   Leitzan, __________-ko _____________-ren _____________-(e)an 

 

 

Datuen babesa: DBAO 13. ART  

Tratamenduaren arduraduna: Leitzako Udala  

Helburua: Kirol instalazioen y jardueren kudeaketa: bazkide eta erabiltzaileen kontrola, kirol aholkularitza, tarifa eta prezio 

publikoen kobratzea, harreraren kontrola, alokairuen kudeaketa, kexa eta iradokizunen kudeaketa, jarduerei buruzko informazioa. 

Oinarri legitimoa: interes publikoa (DBAO 6.1.e.art) kiroleko jardueraren gaineko konpetentziako oinarriarekin eta apirilaren 2ko 

7/1985 Legearen babesean aisiako erregulatzailea erregimen lokaleko oinarria.  

Kontserbazioa: datuak mantenduko dira aplikazio araudiaren arabera (51/2016 Foru Ordena) 

Hartzailea: bitartekoei ez zaie komunikatzen. 

Eskubideak: sarbidea, zuzenketa, kentzea, muga, oposizioa eta ariketari buruz informatuko duten Anikote bulegoan edo Leitzako 

Udalaren egoitza elektroaren bidez legalki aurrez ikusitako suposizioetako eramangarritasuna. Kexa tartean sar dezake Datu-

Babeseko Espainiako Agentziaren aurrean ere (dbea.es). 
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