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INFORMAZIOA ETA INSKRIPZIOAK 

E-Sports Formation & Fun
www.e-sports.es

formation@e-sports.es
627 420 982

www.facebook.com/eformationfun

@Eformationfun

Ayuntamiento de Alegria-Dulantziko 
Udala
www.alegriadulantzi.com
aalegria.general@ayto.alava.net
945 420 027

BABESLEAK

IRUDI ESKUBIDEAK

Norberaren irudi eskubidea Konstituzioaren 18.1. artikuluan aitortuta

dagoenez, eta maiatzaren 5eko 1/1982 Lege Organikoan arautua,

ohore, norberaren eta familiaren intimitate eta norberaren irudi

eskubidearen babes zibilari buruzkoa, baita abenduaren 13ko

15/1999 Lege Organikoan ere, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari

buruzkoa, E-SPORTS FORMATION&FUN, S.L. enpresak gurasoen edo

legezko tutoreen baimena eskatzen du argazkiak eta bideoak egin

ahal izateko, horien seme-alabak zentroak egingo dituen jardueretan

bakarka edo taldean agertuko dituztenak, eta argazki eta bideook

erabiltzeko, campusaren web-orrian eta partaideei banatzeko

aldizkari edo argitalpenetan argitaratuta, edo muntaia multimedietan,

edo campusaren jarduerei buruzko dokumentu informatiboetan.

Argazkiak campusaren zaintzapeko fitxategi batean gordeko dira;

campusak baimen honetan ezarritako baldintzen arabera erabili ahal

izango ditu argazkiok.

Datuen titularrek edozein unetan eskura ditzakete irudiak, euren

sarbide, zuzenketa, aurkakotasun edo baliogabetze eskubideak

egikaritze aldera, zentrora edo posta elektronikoz igorritako idazki

bidez.

Nik ____________________________________________________ 

Jaun/Andreak, NAN zenbakia __________________________ 

daudanak, ____________________________________ 

ikaslearen aita/ama edo legezko tutorea naizenez

heinean.

ESKUBIDE MEDIKOAK

________________________________________________________
Jaun/Andreak, NAN zenbakia ________________________ duenak,

____________________________________________________ikaslearen

aita/ama edo legezko tutorea den heinean, triptiko honetan jasotako

partaidearen datuen eta osasun-datuen egiazkotasuna ziurtatzen du, baita

legezko gaitasun nahikoa adierazi ere; eta, agiri honen bidez, zuzenbidean

beharrezkoa den bezainbesteko baimen zabala eta nahikoa ematen du ikaslea

ALEGRIA-DULANTZIKO II. FUTBOL CAMPUSERA joan dadin, uztailean, eta, era

berean, beraren edo berak ordezkatzen duenaren jokabidetik erator litekeen

erantzukizun oro bere egin eta onartu egiten du, hala nola aipatu campusean

parte hartzearen ondorioz sor litekeen edozein egoera ezohiko edo

salbuespenezkotik erator litekeenaren gainekoa, arauak betetzea onartuta eta

E-SPORTS: FORMATION&FUN S.L. enpresari baimena emanda, premia larriko

kasuan, sendagileak jakinda eta aginduta, dagozkion erabaki mediko-kirurgikoak

har ditzan, adierazitako senidearekin harremanetan jartzea ezinezkoa izan

bada.

Nik _______________________________________________________ 

Jaun/Andreak, NAN zenbakia _____________________________ 

daudanak, _____________________________________ ikaslearen

aita/ama edo legezko tutorea naizenez heinean.

S inadura

Ayuntamiento de Alegria-Dulantziko Udala



Alegria-Dulantzin erroldatuta ez dauden edo Alegria K.

Elkarteko jokalari ez diren pertsonek BAKARRIK bete

beharreko IZENA EMATEKO FITXA.

Izen abizenak:

Jaiotze data: Adina:

Herria: C.P.:

Osasun-txartel zenbakia:

Badu gaixotasunik?

Alergiak:

Medikazioa:

Jan ezin dituen elikagaiak:

Oharrak:

Siéntete futbolista en el Estadio de Ipurua, donde la SD Eibar juega cada fin de

semana apasionando a sus fieles seguidores. Equipaciones oficiales incluidas

dentro de la matrícula. Una experiencia de primer nivel con monitores cualificados

y la visita de los actuales ídolos del primer equipo de la SD Eibar.

Fútbol en estado puro en Eibar, para llegar a todos los rincones de Gipuzcoa. Una

experiencia para que todos los niños y niñas puedan disfrutar de un verano

futbolero que quedará grabado en sus memorias.

El balón ha comenzado a rodar, el césped está en las mejores condiciones, el

árbitro está a punto de decretar el pitido inicial. ¿A qué esperas para ser titular en

el Campus SD EIBAR 2014?

Izen-ematea formalizatzeko jarraibideak:

▪ Zenbateko osoa E-sportsen kontuan sartu behar da: Laboral Kutxa -

3035-0012-71-0120110098 (Partaidearen izen-deiturak eta adina adierazi

behar dira ordainketa- edo transferentzia-kontzeptu gisa). MAIATZAREN

29A BAINO LEHEN.

▪Izena emateko orria eskaneatuta bidali behar da posta elektronikoz,

bankuko ordainagiriarekin batera, formation@e-sports.es helbidera, edo,

bestela, aurkeztu Alegria-Dulantziko udaletxean.

*** Garrantzitsua: IZENA EMANDAKO PERTSONA GUZTIAK

ekainaren 27ko bilera informatibora 

joan beharko dira, 18:00etan, 

Alegria-Dulantziko Kultur Etxean. 

▪ 3 entrenamendu-saio egunean.

▪ Puntako entrenatzaile lizentziadunak.

▪ Bi joko-ekipamendu oso.

▪ Barne-txapelketa eta saio teorikoak.

▪ Campusaren diploma ofiziala.

▪ Mailen araberako taldeak.

▪ Uretako jarduerak eta kirol aurreko jokoak.

▪ Atezainen entrenamendua.

▪ INGELES ESKOLAK / TAILER HEZIGARRIA

▪ BIDEO-AZTERKETA PERTSONALIZATUA

▪ BUKAERAKO TXOSTENA

▪ ASTEROKO TXANGOA

EGUN BAT CANPUSEAN

· 9:30etik 13:30era: SAIO TAKTIKOA / 

TEKNIFIKAZIO SAIOA + KIROL JARDUERAK.

· 16:00retatik 18:00etara: 

BARNE TXAPELKETA.

GARRAIOA

Autobus-zerbitzua eskainiko da aste horretan bertan 4. aukeran 

izena emandako gutxieneko partaideak egonez gero.

ALEGRÍA-DULANTZIKO UDAL 
INSTALAZIOAK

Arropa neurria: 4 

Campusa:

8 12 16 S M L

Ekainaren 29tik uztailaren 4ra

Uztailaren 6tik 11ra

Lehenengo eta bigarren kanpusa

Modalitatea:

TEKNIFICAZIO CAMPUSA

SOZIAL CAMPUSA

Formatua:

GOIZEZ

GOIZ ETA ARRATSALDEZ

EGUN OSOZ

EGUN OSOZ GARRAIOAREKIN

OSASUN-DATUAK

PREZIOAK

*IZEN-EMATEA BURUTUKO DA CAMPUSAREN ORDAINKETA EGIN ETA ONLINE*IZEN-EMATEA BURUTUKO DA CAMPUSAREN ORDAINKETA EGIN ETA ONLINE

FORMULARIOA BETETAKOAN, EDO UDALETXEAN IZENA EMATEKO ORRI HAU

AURKEZTUTAKOAN, EDO ORRIA ESKANEATUTA ONDOKO HELBIDERA BIDALITAKOAN:

FORMATION@E-SPORTS.ES

2015 II CAMPUSA

ALEGRIA-DULANTZIPREZIOA

ASTE BAT BI ASTE
BEHERAPENEKIN PREZIOA BEHERAPENEKIN

225 € 350 € 340 €

275 € 425 € 415 €

325 € 495 € 485 €

ERRENDIMENDU HANDIKO 
CANPUSA

ORDAINTZEKO ETA IZENA EMATEKO MODUAK

ALEGRIA-DULANTZIN ERROLDATUAK ETA ALEGRIA KIROL ELKARTEKO JOKALARIAK

- Bete AURRETIKO IZEN-EMATEA, Udal Kiroldegian edo

www.alegriadulantzi.com bidez jaso beharrekoa, eta eman aipatu

instalazioan edo bidali aalegria.general@Ayto.alava.net helbidera,

2015eko maiatzaren 20a baino lehen.

- IZEN-EMATEA: Maiatzaren 25a baino lehen, behin betiko zenbatekoa

jakinaraziko da. Une horretatik aurrera, zenbatekoa maiatzaren 29a

baino lehen sartu beharko da bankuko kontuan.

BESTELAKO PARTAIDEAK

GALDUKO DUZU?

Gozatu   uda    honetan    Alegria-Dulantziko   II. Futbol 
Campusaz... beti    gurekin    partekatzea  nahi dugun 
esperientzia ikaragarria. Aurten  ere   bi   Campus 
modalitate   eskainiko   ditugu, helburu berarekin: 

“PERTSONAK kirolaren bidez prestatu”. 

E-sportsek ERRENDIMENDU HANDIKO CAMPUSA eskaintzen
dizue; gure entrenatzaile tituludunek kontzeptu eta
trebetasun berriz baliatuko dituzte parte-hartzaileak, bide-
azterketen, saio berritzaileen eta bukaerako norberaren
txosten baten bidez. Hala ere, CAMPUS SOZIALA ere
eskainiko dugu, Futbolean Jokatzen Hasteko Campusean
parte hartu nahi dutenentzat.

EZ ITXARON GEHIAGO ETA GORDE ZURE LEKUA! Bizi ezazu uda
honetan esperientzia ahaztezina.

ZER ESKAINTZEN DU CAMPUSAK?

DESKONTUAK
- 10 € ALEGRIA-DULANTZIn erroldatuta egonez gero edo ALEGRIA Kirol 

Elkarteko jokalaria izanez gero.

- 10 € AURREKO CAMPUSETAN E-SPORTSEN BEZERO IZANDAKOEI.

- 10 € BIGARREN ANAIA-ARREBAGATIK.                  
*** Deskontuak ezin dira batera erabili.

Ayuntamiento de Alegria-Dulantziko Udala

Goiz eta arratsaldez 235 €

Egun osoz bazkariarekin 285 €

Egun osoz GARRAIOAREKIN* 335 €

ASTE BAT BI ASTE
CAMPUS SOZIALA

Goizez

Goiz eta arratsaldez

CAMPUSERAKO BEKAK ALEGRIA-DULANTZIN ERROLDATURIKO

PERTSONENTZAT: Gainera, Alegria-Dulantziko Udalak bekak

emango ditu familiaren urteko diru-sarreren arabera.

Informazioa eta izapideak Udal Kiroldegian.

Igeriketa maila (1etik 5era)                   1        2       3         4        5

Telefonoa:                       ___________________________   /   _______________________

Posta elektronikoa:

Helbidea:

PREZIOA BEHERAPENEKIN PREZIOA BEHERAPENEKIN 

Egun osoz bazkariarekin

Egun osoz GARRAIOAREKIN*

160 € 150 €

180 € 170 €

235 € 225 €

285 € 275 €

270 € 260 €

310 € 300 €

400 € 390 €

465 € 455 €


