
 

BAZKIDE EGITEKO FITXA 

Izen-abizenak:_________________________________________________ 

Jaiotze data: __________________ NAN zenbakia: ___________________ 

Helbidea: _______________________________ Posta Kodea:__________ 

Herria: ____________________ Telefonoa: _________________________ 

Helbide elektronikoa: ___________________________________________ 

 

 Arkupeko bazkidea baldin bazara X batekin markatu 
 

Abonu mota 

 Haurra 4-15 urte  Heldua 16-64 urte  ≥65 urte 
 Ezindua/Langabetua  Familiarra* 

Familia ugaria* 
 Familia 

gurasobakarra* 
X batekin markatu zure aukera 

*Abonu familiarrak ezkontideak kirolgunean abonatuak daudenean, hauen 

menpe dauden kideei egiten die erreferentzia. Kasu honetan, 15 urte arte 

dituzten seme-alabak dohain sartuko dira kiroldegian. Familia ugaria eta 

gurasobakarraren kasuan, seme-alabak 16 urte arte izanen da. Kuota 

guztietan jaiotze urtea hartuko da kontuan. 

Ordaintzeko era 

 Urtero  Seihilabetero  Hiruhilabetero  Hilabetero 

X batekin markatu zure aukera 

 

Matrikula dohainik  
X batekin markatu zure aukera baldin bada 

 Sarrera dohainik aukeratzen dut (urte bateko iraunkortasunarekin) 
 

ABONATUA IZATEAREN GAITASUNAZ JABETZEKO ARAUAK 

1. Leitzako Udal Polikiroldegian harpidetza egiteko, harpide izan nahi duen bakoitzak izena-emateko 
fitxa bat bete behar du derrigorrez. 
2. Izena-emateko fitxa horrekin batera bankuko ordainagiria aurkeztu behar da, urte bateko 
iraunkortasuna ez badu aukeratzen. Honek, sarrera kantitatea ondoren aipatzen den kontu korrontean 
ordaindu dela adierazi behar du: 



 
Rural Kutxa – ES10 - 3008 – 0179 – 21 – 3393663228 

3. Aurretik aipatutako dokumentuez gain (1. eta 2. puntuak), ondoko hauek aurkeztu behar dira: 
 -NANaren kopia. 
 -Familia liburuaren kopia (haurren kasuan edo ezaugarri hori adierazten duen ziurtagiria). 
 -Argazki bat. 
 -65 urte baino gutxiago dituzten jubilatuek edo pentsionistek ezaugarri hori adierazten duen 
ziurtagiria aurkeztu behar dute. 
 -Aurrezki kutxako helbideratze fitxa. 
4. Ordainketak hilabetero, hiruhilabetero, seihilabetero edo urtero eginen dira, dagokion hilabetearen 
lehenengo egunean, aurrezki kutxako helbideratzearen bidez. Kuotak horrela bideratzeko onarpen fitxa 
bat bete behar da. Bankuan sarrerako kantitatea ordaintzen den egun berean hasiko dira kuotak 
bideratzen, nahiz eta Leitzako Udal Polikiroldegian dokumentazio guztia beste egunen batean aurkeztu. 
Kuotak ez badira ordaintzen abisua bi aldiz eginen da. Abisu hauei hilabeteko epean kasurik ez bazaie 
egiten, abonatuari zuzenean baja emanen zaio zituen eskubide guztiak galduz. 
5. Harpide izateak Polikiroldegiaren zerbitzu guztiak erabiltzeko eskubidea ematen du. Ikastaroetan 
parte hartzeak aparteko gastua du, honen berri izateko kirolgunean bertan galdetu behar da.  
6. Harpide izateak, arau hauek, instalazioaren erabilpenari buruzko araudia zerbitzuaren 
funtzionamendu egokia ziurtatzeko ezarriko diren arauak ere onartzea dakar. 
7. Harpidetza uzteko ezinbestekoa da hurrengo erreziboaren ordainketaren aurreko hilaren 20a baino 
lehen abisua ematea. Data hori pasata gauzatutako bajak ez du dirua bueltatzeko eskubiderik.  
 

AURREZKI KUTXAKO HELBIDERATZE FITXA 

Kontu korronteko jabearen izen-abizenak  

Entitatearen datuak. 
Bankua/Aurrezki kutxa:……………………………………………………………………………………………… 
Entitatearen helbidea:……………………………………………………………………………………………….. 
Herria:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Leitzako Udak Polikiroldegiak hilabetero, hiruhilabetero, seihilabetero edo urtero nire izenean 

bidali behar duen erreziboa hurrengo kontu korrontean sartzeko baimena ematen dut: 

Kontu korronteko jabearen sinadura: 

 

 

                                  Leitza, __________-ko _____________-ren _____________-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). 

IBAN Entitatea Bulegoa K Z Kontu korronte zbk 

                        


