
            
 

DATUEN BABESA: Iruñeko Udala da arduradun botere publikoez baliatuz Iruñeko Udalak kirola sustatze aldera 
antolatutako jardueren erabiltzaileak eta Udaleko kirol-instalazioak kudeatzeko xedez erabiliko diren datu pertsonalez 
bezainbatean. Ez da daturik lagako legeak hala aginduta izan ezik. Eskubidea duzu datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko –
zuzenak ez badira– eta horiek ezabatzeko Erregistro Orokorrera (Kale Nagusia 2, 31001, Iruña) edo egoitza elektronikora 
joaz. Datuen tratamendu-zerrenda eta informazio osagarria www.pamplona.es webgunean kontsultatu ditzakezu. 

     V.1 01/08/2018     

IZEN-EMATE FITXA- HELDUENTZAKO GIMNASTIKA ETA AEROBIC- 2018-2019 IKASTURTEA 
1.- Datu hauek jasotzen dira izena emandako pertsonekin harremanetan jarri ahal izateko, batez ere, 
programan aldaketak gertatzen direnerako. Halaber, datuak beharrezkoak dira izena eman dutenei 
informazio osagarria helarazteko. 
2.- Datu hauen erantzunak nahitaezkoak dira zerbitzuaren gozamenerako; datuetan sartzeko, zuzentzeko, 
ezereztatzeko eta haien kontra egiteko aukera izanen da.  

IZENA ETA ABIZENAK: 

N.A.N: TFNO: JAIOTZE DATA:  

HELBIDEA: 

HIRIA: POSTA KODEA: 

 EMAKUME    GIZON 
Informazioa posta elektronikoaren bidez jaso nahi duzu: BAI  EZ  
Posta elektronikoa: 

Izena ematen duen jarduera:    Mantentze-gimnastika   Aerobic 

Jarduera ematen den zentroa: 

Egunak: 

Orduak: 

Gaixotasun edo lesioren bat sufritzen duzu eta ariketa mugatuak edo gainbegiratze medikoarekin  
egiten dituzu? BAI  EZ  Zein?   
_______________________________________________________________________________________ 
Baiezko kasuan medikuaren txostena aurkeztea nahitaezkoa da.  
Medikuaren txostena eranzten da: BAI  EZ  

 
Kuotak eta deskontuak 2019 urtarriletik-ekainera (Marka ezazu dagokizuna) Zenbatekoa 

  NORMAL 77 € 
 Familia Ugariak eta/edo gurasobakarra (Fotokopia eta familia ugariko txartel 

originala edo baldintza gurasobakarra justifikatzen duen dokumentua) 23 € 

 Aitortutako ezgaitasuna, legalki %33ko gradu edo gehiagorekin (Ziurtagiri ofiziala 
edo bere kasuan txartela, fotokopia eta hauen originalak) 23 € 

 Familia-unitatearen diru-sarrerak Errenta Bermatuaren berdinak edo %200 
gutxiagoak izatea (Errenta aitorpen originala eta fotokopia, salbuetsita egoteko 
kasuan, ogasun-ziurtagiria egoera adieraziz, edo edozein dokumentu ofiziala egoera 
hau justifikatzen duena). 

23 € 

 
Ordainketa modua, Seinalatu aukeratutakoa:  
 

Banku-transferentzia Kontu zb NAFARROAKO RURAL KUTXA ES69 3008 0228 5724 1919 7310, Izen-
ematea ez da gauzatuko fitxa hau eta transferentziaren egiaztagiria irailak, ordainketa egiteak ez 
duelako izen-ematea ziurtatzen. Izen-emate fitxa modu presentzialean aurkeztu ezin baduzu, izen-
ematea eta ordainketa on line egin beharko da. 

 On line www.gesport.es  

Ikastaroan izena ematen duenaren sinadura:                Iruñean, 2019ko ___________ (a) ren ____ (e) an          
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