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1.-Ba al du haurrak alergiarik? Gaixotasunik? Behar al du tratamendu berezirik?

2.-Haurraren osasun egoerari buruzko beste xehetasun batzuk:
4.-Elikaduraren inguruko berezitasunak:

5.-Ba al daki igeri egiten?
6.-Aisialdian gustuko dituen jarduerak:

BAI / EZ

7.-Izan al da inoiz udaleku batzuetan?
8.- Nork jasoko du haurra Udalekuan?*

9.-Baimen ematen dut nire seme-alabaren irudiak erabiltzeko.

BAI / EZ

* Baimena ez duen norbaitek haurra jaso beharko balu, haurrak goizean ama/ aita/ tutorearen baimena
sinatuta eraman beharko lioke bere begirale edo koordinatzaileari.
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AMA / AITA / TUTOREAREN BAIMENA
________________________________J. / And.k nire seme-alabari, ___________________
baimena ematen diot IBARRAKO udalekuetan parte hartzeko eta udalekuan egingo
diren ekintzetan parte hartzeko.

Sin.:

n, 201…ko

ren

an

Beharrezko dokumentuak:
Fitxa betea
Matrikula ordaindu izanaren justifikantea
Osasun Txartelaren fotokopia
haurraren argazkia

OHARRA
GURASO edo TUTOREEN BILERA: Ekainaren 21an
19:00tan Ibarrako udaletxean.
Jakinarazten dizugu, 15/1999 legeak dioena betez, galdetegi honetako datuak “LUDOTEKA” izeneko
fitxategira igaroko direla, Datuen babeserako Euskal Agentziak behar bezala aitortua. Horren helburua
da behar diren administrazio zereginak burutzea bere antolaketa eta garapenerako.
Aurkakorik adierazi ezean, adin txikikoaren irudiak hartzea baimentzen da (argazki edota bideoak)
jarduerek irauten duten bitartean, eta irudi horiek erabil daitezke kartel, eskuorri edo udaleko web
orrian. Ezingo da irudiaren identitatea adierazi edo jarduera horien tokiko publizitatea ez den beste
helburu baterako erabili.
Ezingo da datuak hirugarren batzuei laga beren baimenik gabe, 15/1999 legeak edo beste lege batek
jasotako kasuetan izan ezik.
Horrez gain, zure Sarbide, Zuzenketa, Aurkaratze edo Ezeztatze eskubideak erabil ditzakezu, beti ere,
indarrean dagoen legeriak ezarritako mugekin. Udaletxean bertan egin daiteke eta horretarako NANaren
kopia aurkeztu behar da, legeak dioen bezela.
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