LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

UDAL EUSKALTEGIAN MATRIKULATZEKO ESKAERA – urte osorako
(1) Interesatuaren datuak
NAN-AIZ

Izen-deiturak

Helbidea

PK

Probintzia

Telefonoa(k)

Jaiotze data

Jaiotze-Herria

Udalerria

e-posta

Jaiotze Probintzia

Euskal Herrira etorritako urtea (E.H.tik kanpo jaiotakoentzat)

(2) Ordezkariaren datuak (kasua hala bada)
NAN-AIZ

Izen-deiturak

Helbidea

PK

Probintzia

Telefonoa(k)

Udalerria

e-posta

(3) Ikaslearen datu espezifikoak
SEXO
1.- Gizonekoa
2.- Emakumezkoa
3.- Beste sexu identitate bat

IKASKETA EREDUA
1.- A ereduan
2.-B ereduan
3.-D ereduan
4.- Erdaraz

IKASKETAK
11.- Unibertsitate graduatua
12.- Batxilergoa edo LH Goi mailako
teknikaria
13.- Eskola-graduatua edo LH
teknikaria
14.- Besteak

AMA HIZKUNTZA
1.- Euskara
2.- Gaztelania
3.- Biak
4.- Besteren bat

OGIBIDEA
11.- Kontratupeko langilea
12.- Herri administrazioetako langile
13.- Norberaren konturako langile
14.- Ogibilderik ez
19.- Besteak

ETXEKO HIZKUNTZA
1.- Euskaraz baino ez
2.- Euskaraz, batez ere
3.- Euskaraz eta erdaraz, bietan
4.- Erdaraz, batez ere
5.- Erdaraz baino ez

LAN EGOERA
1.- Langabezian
2.- Besteak

LAGUNARTEKO HIZKUNTZA
1.- Euskaraz baino ez
2.- Euskaraz, batez ere
3.- Euskaraz eta erdaraz, bietan
4.- Erdaraz, batez ere
5.- Erdaraz baino ez
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(4) Datu akademikoak
Hasiera maila

A0

A1

A2

B1

B2

C1

Helburua

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Ordutegia

9:00 – 11:30

15:00 – 17:30

18:30 – 21:00

Zure maila ezagutzen ez baduzu, sarrera proba egin behar duzu.
OHARRAK:

(5) Kurtso mota: ikasturte osoa
Astean 10 ordu
Autoikaskuntza (190 ordu)

(6) Matrikularen ordainketa
Matrikularen ordainketa

Kurtso osoa

10 kuotatan

Hobaririk ba al dagokizu?

Gazte txartela

Langabetua

Bai

Ez

Udaleko tasak ordaintzetik salbuetsita zaude?

(7) Bankuko datuak (matrikula ordaintzeko)
IBAN zenbakia:
(Titulartasuna egiaztatzen duen agiria erantsi)

(8) Aurkezten duen dokumentazioa

(9) Jakinarazpen elektronikoki jaso nahi baduzu eta ez paperean, markatu laukitxoa. Ziurtagiri digitala edo B@kq behar da
e-posta (abisuetarako)

Tokia eta eguna

Sinadura

LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

UDAL EUSKALTEGIAN MATRIKULATZEKO ESKAERA – urte osorako
Inprimaki hau betetzeko argibideak
(1) Atal hau interesatuaren datuekin beteko da. Interesatuak ordezkariaren bidez jardun ahalko du. Kasu horretan, lehenbiziko eta
bigarren atalak bete beharko ditu.
(2) Ordezkariari buruzko datuak halakorik izendatu denean bakarrik beteko dira. Ordezkaritza zuzenbidean balio duen eta
sinesgarritasunez jasota utziko duen edozein bide baliatuz akreditatu beharko da; edo, bestela, interesatua bera agertuta ordezkaria
zein den esanez.
(3) Atal honetan ikaslearen datu espezifikoak adierazi behar dira.
(4) Atal honetan datu akademikoak aipatu behar dira.
(5) Atal honetan zein kurtso mota egin nahi duzun aukeratu behar da.
(6) Atal honetan, matrikularen ordainketari buruzko datuak zehaztu behar dira.
(7) Atal honetan kobrantza helbideratzeko aukeratzen den kontu-zenbakia (IBAN barne) adierazi beharko duzu. Titulartasuna
egiaztatzen duen agiria atxikitu behar da.
(8) Atal honetan, inprimakiarekin batera zein agiri aurkezten dituzun adierazi beharko duzu.
(9) Jakinarazpen elektronikoaren laukitxoa markatu beharko duzu jakinarazpen elektronikoki jaso nahi baduzu eta ez paperean.
Ziurtagiri
digitala edo b@kq behar da (salbu eta elektronikoki jakinaraziko den Administrazioarekiko harremana elektronikoki izatera behartura
bazaude).
Edozein kasutan ere, inprimakiak sinatuta joan beharko du, dela interesatuak, dela ordezkariak, kasua hala bada.
Inprimaki hau, bete ondoren, Udal Euskaltegian aurkeztu beharko duzu, Bekokale Bideko 1. zenbakian, astelehenatik ostiralera, 8:30etik
13:30era eta 16:00etatik 19:30era.
Inprimaki hau Udalaren www.lasarte-oria.eus webgunetik eskura daiteke.

Araudi erregulatzailea



Ordenantza Fiskalak, 6. zk., 5. tasa

Tramitazioa
Unitate arduraduna: Euskara-Euskaltegia. Bekokale Bidea, 1.  943 361621,  euskaltegia@lasarte-oria.eus

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa
Tratamenduaren
arduraduna

Lasarte-Oriako Udala
Kale Nagusia 22, 20160, Lasarte-Oria (Gipuzkoa)
Datuen babesteko ordezkaria datubabesa@lasarte-oria.eus

Helburua

Udalerrian euskara sustatzea, bultzatzea eta kudeatzea ekitaldi, jarduera eta ikastaroen bidez, bai eta udal
euskaltegia kudeatzea ere.

Datuen komunikazioa

Ez da datuen komunikaziorik egingo, legeak hala eskatzen duenean izan ezik.

Eskubideak

Eskubideak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, eramangarritasunerako eta mugatzeko
eskubideak erabiltzeko eskubidea du, baita Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkezteko
ere. Informazio gehiago nahi izanez gero, jo informazio gehigarriaren atalera.

Informazio osagarria

Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuen
babesari buruzko atalean: www.lasarte-oria.eus
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