EUSKARA SAILA
EUSKARA IKASTEAGATIKO DIRU-LAGUNTZEN ESKAERA
(IN-E 162/01-16)
IKASLEAREN DATUAK:

ABIZENAK ...............................................................................................................................................................................
IZENA.................................................................................................. NAN ...........................................................................
HELBIDEA .............................................................................................................................. P.K. .......................................
HERRIA .......................................................................................... TELEFONOA ..................................................................

DIRU SARRERA EGINGO DEN KONTU KORRONTEAREN DATUAK:
(Bankuak edota Aurrezki Kutxak bere zigilua jarri behar du hemen agertzen diren datuak zuzenak direla
egiaztatzeko.)
LIBRETAREN TITULARRA
…………………………………………………………………………………………………………………………
NAN
......................................................................................... ………………………………………………………
K/K ZENBAKIA (IBAN kodea eta 20 digituak):
…………………………………………………………………………………………………………………………
Zigilua:

IKASTARO MOTA:

MATRIKULAREN PREZIOA

URRITIK EKAINERA:
 2 ORDUKOA /  TRINKOA (………… ordu)

……....……………………

 BARNETEGIA (………… ordu) /  BESTE BAT: (………… ord)

……....……………………

UZTAILA, ABUZTUA, IRAILA:
 2 ORDUKOA /  TRINKOA (………… ordu)

……....……………………

 BARNETEGIA (………… ordu) /  BESTE BAT: (………… ordu)

……....……………………

Eskatzailearen sinadura eta data
- 2004 legean eta Datu Pertsonalen Babeserako 15/1999 lege organikoan agertzen den moduan Bermeoko Udalak zuen datu pertsonalak erabiliak izango
direla eta baimendutako eta entitate honen ardura diren fitxategietan gordeko direla adierazi nahi dizugu. Fitxategi hauek DBEOan erregistratuko dira,
bere konpetentzien barne dauden gestioak egiteko helburuz. Datuak jasoak izan direneko momentuan informazioa emango da eta egokia den babesa
edukiko dute, eta soilik legeak baimentzen dituen kasuetan zesioak egingo dira.
Udalaren Idazkaritzan zuzentzeko aukera dago sarrera, zuzentze, oposaketa eta ezeztapen eskubideak aurrera eramateko.
- Baimena ematen diot aipatutako Udalari, bertako atal eta sailetako edo beste herri administrazioetako fitxategietan egin beharreko kontsulta guztiak
egiteko, honako eskabidea behar bezala kudeatzeko garrantzitsua gerta daitekeen informazioa eskuratzeko baldin bada.

Euskera Saila. Irakaskintza 14-16 - 48370 Bermeo - Tel.: 94 617 9122 Faxa: 94 688 1518 euskera@bermeo.eus /
www.bermeo.eus IFK: P4802100J

1. ERANSKINA
2014-2015 IKASTURTERAKO DIRU-LAGUNTZAK
BESTE DIRU-LAGUNTZA PUBLIKOEI BURUZKO ADIERAZPENA

Agiri honen bidez,nik………………………….. …………………….............k, ……………………NAN
zenbakidunak honako hau adierazten dut:

Eskatzen dudan urratserako ez dudala ez aurretik eta ez 2013-2014 ikasturterako, euskara ikasteko
inolako diru-laguntzarik jaso.
Eskatzen dudan urratserako Administrazio Publiko bati diru-laguntza eskatu diodala eta oraindik
erantzunaren zain nagoela.
Eskatzen dudan urratserako Administrazio Publiko bati diru-laguntza eskatu diodala eta eman
didatela. Zenbatekoa: .......... €

Oharrak:

Eta horrela jasota gera dadin sinatzen dut

Izp.
Bermeon, 201.....(e)ko .......................aren ............(e)(a)n
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2. ERANSKINA

2014-2015 IKASTURTERAKO DIRU-LAGUNTZAK
“IKASLEAREN IBILBIDEA-OSOA-” AGIRIA LORTZEKO JARRAIBIDEAK

1.- www.habe.euskadi.eus orrialdean sartu.
2.- “Ikasle eta irakasleen sarbidea”n klikatu.
3.- Norberaren erabiltzaile eta pasahitza sartu.
4.- “Datu pertsonalak eta akademikoak” klikatu.
5.- Ezkerreko zutabean agertzen den “matrikulazioa” atalaren barruan, “Ikaslearen ibilbidea” klikatu.
“Ikaslearen ibilbidea–osoa-“agiria agertuko da.
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