
                                                                                                                                  

2021. URTERAKO GAZTERIA-ARLOKO DIRU-LAGUNTZA ESKAERA. 

IZEN ABIZENAK 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

NAN 
 

……………………………………..……. 
 

HELBIDEA 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

HERRIA 
 

………………………………………..…. 

 

P.Ka ……………………….. 
 

 

Tfna  ……………………………… 

HELBIDE ELEKTRONIKOA 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

  

ESKATZEN DU 

Alegria-Dulantziko Udalak gazteriaren arloan emandako laguntzak eskuratzea. 

 

JARDUERA (Jardueraren deskribapen laburra) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA 

- Eskabide ofiziala, egindako jardueraren azalpen laburra barne.    BAI: …..    EZ: ….. 

- Eskatzailearen N.A.N-aren / AIZaren fotokopia.      BAI: …..    EZ: ….. 

- Ahal bada, jardueraren antolatzaileak emandako egiaztagiria, parte-hartzen duen  

pertsonaren izen-abizenak adierazten.       BAI: …..    EZ: ….. 

- Jatorrizko faktura. Zenbatekoak 60 eurotik beherakoak badira, gastua frogatzen duen 

beste edozein agiri.          BAI: …..     EZ: ….. 

- Zinpeko adierazpena: xede bererako edozein administrazio, erakunde edo entitate 

Publikoren  diru-laguntzarik edo laguntzarik eskatu edo jaso den edo ez adierazita. Beste  

dirulaguntzaren bat jaso bada, adierazi beharko da zenbat jaso den eta zein administraziok  

eman duen; halaber, aipatu datuen egiatasuna bermatzen duen agiria aurkeztu beharko da 

(1 ERANSKINA)          BAI: …..    EZ: ….. 

- Zinpeko aitorpena: Jardueran parte hartu duen pertsona eskabidea egin duena dela.  

aitortuz (2. eranskina)         BAI: …..    EZ: ….. 

- 200 €ko baino gehiagoko gastuei dagozkien aurkeztutako fakturen ordainketaren egiaztagiriak. BAI: …..    EZ: ….. 
 

 

 

Titularra:    ………………………………………………………………………………………………. 

Titularraren NAN:   ……………………………………………… 

Banku datuak (IBAN barne):  ………………………………………………………………………………………………. 

Alegria-Dulantzin, ____________________________________________________ 

Sinadura 

 
 

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, Alegria-Dulantziko Udalak jakinarazten dizu, inprimaki honen bitartez jarri dituzun zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean sartuko ditugula. Udal 

kudeaketak bere eskumenen alorrean dituen zereginak ahabidetzea da fitxategi harren xedea eta baita Udalak eskaintzen dituen zerbitzuak egoki ematea ere, ondoren historia, estadistika edo zientzia xedeetarako erabiltzeko aukerarekin, 

beti ere, ezarri beharreko legegintza betez. 

Herri administrazioen eskura dauden xedapen ezargarrietan jarritako legezko epeetan gordeko dira zure datuak, horien tratamendutik sor daitezkeen balizko erantzukizunak kontuan hartzeko, beti ere, datuok sekretupean eta gordeta 

izateko betebeharra batez. 

Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuak ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez dituzula jarri nahi adierazteko, honako helbide honetara jo dezakezu: Alegria-Dulantziko Udala, Herriko Plaza 1 – 01240 – Alegria-

Dulantzi (Araba). 



 

I ERANSKINA: ZINPEKO AITORPENA 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Jaun/Andrea 

 

N.A.N:    ………………………………........... 

 

- Aitortzen dut beste inolako erakundeari ez zaiola diru-laguntzarik eskatuko :    ……… 

 

- Aitortzen dut jarduera honetarako erakunde hauek diru-laguntza emango didatela: 

* Zenbatekoa esan beharko duzu. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Alegria-Dulantzin, __________________________________________________ 

 

Sinadura 

 

 

II ERANSKINA: ZINPEKO AITORPENA 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Jaun/Andrea 

 

N.A.N:    ………………………………........... 

 

Adierazten dut jardueran parte hartu duen pertsona ni naizela. 

 

Alegria-Dulantzin, ____________________________________________________ 

 

Sinadura 

 

 


