FEDERAZIO-LIZENTZIA
AISIALDIKO TXARTELA
2020. URTEA
ITSAS MENDI KULTUR KIROL ELKARTEA

NAN:

Jaioteguna:

Izena:
1. abizena:

2. abizena:

Helbidea:

Udalerria:

Mugikorra:

PK:

Helbide elektronikoa:

Mailak*:
Aisialdi - Txartela: Alta emateko momentuan, 12 urtetik beherakoak
Haurra: 2007/01/01 – 2008/12/31 bitartean jaiotakoak (alta emateko momentuan, 12 urte baino gehiago izan behar dituzte)
Gaztea: 2003/01/01 – 2006/12/31 bitartean jaiotakoak
Heldua: 1956/01/01 – 2002/12/31 bitartean jaiotakoak
65 urtetik gorakoak: 1955/12/31 baino lehen jaiotakoak

Helduek Pyrenaica aldizkaria jasoko dute. Haurrek eta gazteek aukeran dute.
ONURADUNA*. Ez dute Pyrenaica aldizkaria jasotzen, helbide berberan beste federatu batek jasotzen duelako
Zenb.

Maila*

Lizentzia

Gehigarriak

Aisialdi – Txartela edo haurra

16,65 €

Gaztea

21,86 €

Heldua

79,43 €

Heldua (Onuraduna)

71,07 €

65 urtetik gorakoak

59,64 €

65 urtetik gorakoak (Onuraduna)

51,28 €

Estatua
Estatua + Pirineo Frantsesa
Mundua

15,45 €
53,60 €

BTT

17,54 €

Snow

41,47 €

Eski Alpinoa

Espedizioak
FEDME (deskontua aterpeetan) Haurrak +1,20€ / Gazteak +5,60€ / Helduak +11,95€
“Onuraduna” eskatuz gero, adierazi
Klubaren kuota bazkide ez
“titularraren” NAN zk.
denarentzat

31,25 €
1.679,39 €
Mailaren arabera
6€
GUZTIRA

DIRU SARRERA: KUTXABANK ES86 2095 5400 08 1069100112
Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoak, eta hura garatzeko 679/2016 (EB)
Erregelamenduak, apirilaren 27koak, xedatzen dutenarekin bat etorrita, jakinarazi nahi dizugu inprimaki edo euskarri informatiko bidez
erregistratutako datuak soilik federazio-lizentziarekin lotutako zerbitzuak emateko xedez erabiliko direla, eta Euskal Mendizale Federazioa jabe
duen fitxategi informatiko batean gordeko direla; Datuak Babesteko Agentzian inskribatuta dago fitxategi hori; edota eskuz (paperean) ere
tratatu ahal izango dira. Horrez gain, jakinarazi nahi dizugu, federazioaren araudian xedatutakoa betez, Euskal Mendizale Federazioak Lizentzia
emateko beharrezkoa den dokumentazioa soilik izapidetuko dutela Lurralde Federazioek, klubekin batera; legez dagokien tratamendua
emango diete horiei, eta ematerakoan zuten xederako erabiliko dira soilik.
Datuen titularrek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, kanporatzeko, aurre egiteko eta ezeztatzeko eskubideak balia ditzakete, eskaera Euskal
Mendizale Federaziora bidaliz: Errotaburu pasealekua 1, 9.a, 20018 Donostia. Eskari horretan, interesdunaren izena eta abizenak jasoko dira,
bai eta jakinarazpenetarako helbidea, nortasun agiri nazionalaren fotokopia edota pasaportearena ere. Ordezkari baten bidez egiten bada,
horren fede ematen duen dokumentu baten bidez egiaztatu beharko da. Zehaztutako xederako beharrezkotzat jotzen dira eskatutako datuak.
Interesdunak bere datuen tratamendurako adostasuna adierazten du berariaz, bai eta aipatutako erakunde horiei lagatzeko ere.
Ados:
(data eta sinadura)

