V-Informatio gehiago
Inskripzio dozierra
Gazte kirol zerbitzua
URRUNA

Leihatila bakarra
Chantal Urbistondoy
Guichetfamilles@mairie-urrugne.fr
0559.85.99.25

I-Famili informazioa
Izen eta Abizena :
Helbidea :
Telefono zenbakia :
Mail-a :
Famili egoera :
Ezkongabe  Paksatua
Bizikidetasuna  Dibortziatua)
Banatua 
Kargan hartutako haur kopurua :
CAF zenbakia (MSA edo beste) :
Arduraduna 1
Abizena :
Izena :
Telefono zenbakia :
Ofizioa :
Lantegiaren tokia :
Laneko telefono zenbakia :

alarguna)
.

Noémie Larretche eta Thomas Heinis
clsh@mairie-urrugne.fr
05.59.54.62.23/06.24.01.61.92

Arduraduna 2
.
.
.

Abizena :
Izena :
Telefono zenbakia :
Ofizioa :
Lantegiaren tokia :
Laneko telefono zenbakia :

Bikote banatuentzat ,haurraren zaintza nori emana da :
Ama
Aita 
Tutorea
aitatxi amatxi
Zaintza :
Txandaketa aste batez  Txandaketa bakantza eta asteburuetan 
Zaintza ez duen gurasoaren informazioak :
Abizena :
Izena :
Télefono zenbakia :
Helbidea :
Asegurua :
Aseguruaren elkartea : ……………

Aisialdi zentroa

.
.
.

Beste 

II-ATERATZE BAIMENA
Famili loturak

Ene haurra(k) baimentzen dut(ditut) dut etxera bakarrik sartzeko ( )
Ungentzi denboran abisatu behar den pertsona (gurasoak ez baldin badira hor)
Abizena
Izena
Telefonoa

Marianne Larzabal-Zugasti
m-zugasti@mairie-urrugne.fr
05.59.85.94.26/06.18.77.72.54

Kirol bakantzak
Sylvie Halsouet
servicesport@mairie-urrugne.fr
05.59.85.94.26/06.18.77.72.54

Aseguruaren zenbakia :……………….

Haurra berreskuratzen ahal duen pertsona (gurasoak ez baldin badira hor )
Abizena
Izena
Telefonoa

Aktibitate berriak (NAP) eskolaldi denborakoak , oletako eskola

Famili loturak

Gazte bilgunea
Agnès Carricaburu
espacejeunes@mairie-urrugne.fr
05.59.85.94.26/06.98.27.81.83

Izenpetzen dut , aita , ama , tutorea (1) :
Adierazi :

III-HAURREN INFORMATZIOAK
Lehen haurra
Abizena :
Izena :
Sor eguna :
Sor lekua :
Eskolaren izena :
Classe :
Aisialdi zentroa : Asteazkenak 
bakantza txikiak 
Aktibitate berriak, eskolaldi denborakoa 
Eskolaldi denborako harrera 
Kirol – bakantzak 
kantina 
Gazte bilgunea 
Bigarren haurra
Abizena :
Izena :
Sor eguna :
Sor lekua:
Eskolaren izena :
Klasea :
Aisialdi zentroa : Asteazkenak 
Bakantza txikiak 
Aktibitate berriak , eskolaldi denborakoak 
Eskolaldi denborako harrera 
Kirol , bakantzak 
kantina 
Gazte bilgunea 
Hirugarren haurra
Abizena :
Izena :
Sor eguna :
Sor lekua :
Eskolaren izena :
Klasea :
Aisialdi zentroa : Asteazkenak 
Bakantza txikiak 
Aktibitate berriak ,eskolaldi denborakoak 
Eskolaldi denborako harrera 
Kirol , bakantzak 
Kantina 
Gazte bilgunea 
Laugarren haurra
Abizena :
Izena :
Sor eguna :
Sor lekua :
Eskolaren izena:
klasea :
Aisialdi zentroa : Asteazkenak 
Bakantza txikiak 
Aktibitate berriak , eskolaldi denborakoak 
Eskolaldi denborako harrera 
Kirol bakantzak 
Kantina 
Gazte bilgunea



Eskolaldi inguruko denboran
Aktibitate berrietan (NAP)
Aisialdi zentroan 
Kantinan 
Kirol bakantzetan 
Gazte bilgunea


.
.
Uda 



Oletako eskola  Zentroko eskola
Oletako eskola  Zentroko eskola

Baieztatu barne araudi desberdinak

Gazte kirol zenbitzuak programazioa eta ordainketen buruzko aldaketak egiten ahalko ditu.
.

Aintzinetik aipatua izan den elementu batekin desadostasun bat baldin baduzue, nahi genuke azpian idatzi dezazun

.

Lekua :

.
Uda 

Eguna:
Arduradunaren izenpedura

.
.

VI.Ekarri behar diren dokumentuak


.
Uda 

Asurantza agiriak ( eskorarena edo gizarte asurantza )

 Medikuaren agiria txertatze guziak baieztatuz
 Zergen imposizioa (ez beharrezkoa)

.
.



Nortasun agiriaren fotokopia ( data errespetatuz )



Argazki bat gazte bilgunearentzat



Sekuritate sozialaren europa karta (atzerrira joateko)

.
Uda 

IV-Inskripzioak
-

Inskribatu ene haurra(k)

Inskripzio dozierrak herriko etxeko famili leihatilan aurkitzen dira edo bertan utzi behar dira
Erreserbaketa hauek baieztatzen ahal dira
-Famili leihatilan
-Internet-en esker
-Gazte bilgunera , kirol bakantza eta gazte bilguneko aktibitateentzat

Famili leihatilan telekargatzen ahal diren dokumentuak
Argitasun dozierrak
Kirol baimena ( kirol bakantza eta gazte bilgunearentzat)
Argazkiak hartzeko baimena
Osasun fitxa batea ( haur bakoitzarentat )
Igeri egiteko baimena ( haur bakoitzarentzat )

.

