BAZKIDEA ERREGISTRATZEKO INPRIMAKIA
IES BALMASEDA BHIKO AMPA – IGE “BASOA”
AITA/TUTOREAREN IZENA:
AMA/TUTOREAREN IZENA:
AITA/TUTOREAREN SINADURA

AMA/TUTOREAREN SINADURA

FAMILIA UNITATEKO DATUAK
TELEFONOA/K:

HELBIDEA:

E-MAILA:

BAI

IES BALMASEDAKO AURREKO BAZKIDEA (X batez markatu)

SEME-ALABAREN IZEN-ABIZENAK

EZ

IKAST.

IKAST.

1

DBH

BATX

2

DBH

BATX

3

DBH

BATX

(Bete ezazu koadroa HIZKI LARRIEKIN)

(Bete ezazu egingo duen ikasturtea)

GURASOEN ELKARTEKO BAZKIDE ERREGISTROA
1. Zenbatekoa 12 €-koa da, familiako (ikastetxean matrikulatuta dauden seme-alaba guztiak hartzen ditu).
2. BAZKIDEAREN INPRIMAKIA eta Guraso Elkarteko kuotaren AGIRIA eman behar dira idazkaritzan, matrikularekin batera.
3. Guraso Elkarteko Bazkide osoaren eskubideak lortzen dira erregistro orria bete eta kuota ordaindu ostean.
4. Inprimakia sinatzeak Gurasoen Elkarteko Estatutuak onartzen direla suposatzen du. Estatutuak ondoko web-orrialdeetan daude: IES
BALMASEDA BHko web-orrialdea edota Gurasoen Elkarteko orrialdean, www.ampabalmasedabhi.com
5. Guraso Elkarteko bazkide kuota ordaintzeko azken eguna urriaren 15 da. Epe honetatik aurrera ez da ordainketarik onartuko,
ikastetxez aldatzea salbu.

6. Abenduaren 13ko 15/1999ko Lege organikoaren arabera, datu pertsonalen babesa dela eta, zure fam ili a unitateko izae ra

pe rtsonale ko datuak sartze ko baime na emate n di guzu G uraso Elkarte ko fi txate gi an, kontak tuen agenda
kude atze eta El karte ko eki ntzei buruzko i nformazi oa emate aldera. Guraso Elkarteak sartzeko, ixteko, zuzentzeko eta
kontra egiteko eskubidea duzula jakinarazten dizu, ondoko helbidean gauzatu ahal duzu: AMPA-IGE “BASOA” del IES BALMASEDA
BHI /ARBIZ Y BARRIOS Nº 10 48800 BALMASEDA. ampa@iesbalmasedabhi.com
(ez moztu helbideratze agiria)

(BETE EZAZU AGIRIA HIZKI LARRIEKIN, ETA KONTU KORRONTEA BEHAR BEZALA )
helbideratze-orria = boletín de domiciliación AMPA-IGE “BASOA”
CURSO
DBH
BATX

Ikastetxea
centro enseñanza
ikaslearen izena
nombre alumno/a

erakundea = entidad

bulegoa = oficina

kd = d.c

kontuaren titularra
titular de la cuenta
TITULARRAREN SINADURA
zenbatekoa = importe

12€

Data = Fecha
Honen bitartez, agiri honetan datorren helbideratzearekin ados nagoela adierazten dut.

kontu zenbakia = número de cuenta

Por la presente expresa su conformidad a la domiciliación recogida en este documento.

