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Gurasoen Datuak
AITA AMA

KADETE JUNIOR SENIOR mailetarako bakarrik Klubarekin kolaboratzeko prest nago:

ENTRENATZAILE bezala    Bai         Ez             LARUNBATETAN ARBITRO LANAK   Bai         Ez

Zure dohaintzen hartzaile fiskala aukeratu

* Eskatutako datu guztiak bete laukitxoetan eta sinatu aurrealdean jasotako konpromisoak..

* Dohaintza egin NAFARROAKO RURAL KUTXAKO kontuan tutorearen izenan:

* Duela gutxiko karnetako jatorrizko argazki bat erantsi, atzealdean izena duela, eta NANaren fotokopia (edo NANa ez 

izatekotan, jokalaria azaltzen den familia-liburuaren orrialdearena). Azken bi denboraldietan beste klub federatu batean 

jokatu izan bada, baja gutuna erantsi.

            *  Ardoi Nafarroako Saskibaloi Fundazioa  

* Klubaren bulegoetan entregatu ekainaren 22a baino lehen.

ES23 3008 0066 8516 5894 9324

ESKOLA: 2007an eta ondorengo urteeatan (Mini, Premini eta Benjamín).                                                

AVIA-FUNDACION ARDOI klubeko txartela baduela egiaztatzen badu (kopia eraman)

GAINONTZEKO MAILAK: 2006an eta aurreko urteetan jaioak (preinfantiletik senior arte)                         

AVIA-FUNDACION ARDOI klubeko txartela baduela egiaztatzen badu (kopia eraman)     

225 € 

190 €

260 € 

225 €  

         
Zizur Nagusian erroldaturik ez daudenak: 200€ ordaindu beharko dituzte 1999 ondoren jaiotakoak, 300€ 1999an edo 

lehenago jaiotakoak. Zenbatekoa Udaletxeari sartuko zaio karneta tramitatzeko.

* Bankuko frogagiria erantsi, guztizko ordainketa bere kontzeptuetan banakatuz (jokalari bakoitzaren kuotak, 

instalazioak eta abar

Argibideak



IDEIAK ETA HAREN HELBURUAK ONARTZEKO 

KONPROMISOA TUTORE ETA JOKALARIEN ALDETIK

ARDOI Nafarroako Saskibaloi Fundazioak, saskibaloiaren bitartez lehentasunezko 

helburuak bezala proposatzen du:

Ardoi Nafarroako Saskibaloi Fundaziora elkartzen diren jokalari eta gurasoak saskibaloia erabil dezatela 

gizarteratzeko eta kompromiso sozialeko erreminta bezala, jarduera hau osasun-tresna bat izateko 

ahaleginduz, jarreren eta gaitasunen trebakuntzan onuragarria eta afektibitate eta sozial balioetan heziketa 

baten akuilatzailea.

Motibazioa eta dibertsioa, kidea, entrenatzailea, arauak, arbitroak, aukaria, kirola eta jokoa errespetatzea.

Konpromisoaren bilaketa, talde lana, etengabeko hobekuntza, ikaskuntzan ahalegina, sakrifizioa, ez lortzea 

garipena edozein preziotan, helburuak nola lortzen ditugunaren garrantzia, kiroltasuna eta harreman ona 

gainontzekoekin.

Guraso, entrenatzaile eta Patronatu-zuzendaritza-klubaren arteko komunikazio etengabea eta erraza.

Indar positiboaren eta ikuspegi fisiogikoen (higiene pertsonala, elikadura osasuntsu eta orekatua) eta 

psikologikoen (erlaxamendua, arnasketa, kontzentrazioa) ohitura osasungarrien garaipena.

Gainditze positiboaren balioa gaitasun indibidualaren eta taldekoaren garapenaren bitartez.

NIRE IZENEAN EDOTA BERE KASUAN ORDEZ, FUNDAZIOAREN 

HELBURUAK ETA BERE FUNTZIONAMENDU ARAUAK ONARTZEN 

DITUT, HAIEK ERRESPETATZEKO ETA BETETZEKO KONPROMISOA 

HARTUZ

ARDOI Nafarroako Saskibaloi Fundazioa bere eguneroko funtzionamenduan bere Estatuten 

eta bere Estilo Eskuliburuaren arabera gobernatzen da. Zuen eskura dago klubaren 

bulegoetan eta klubaren webgunean: www.ardoibaloncesto.com

Nire seme-alaba ARDOI Nafarroako Saskibaloi Fundazioak denboraldi honetan antolatzen duen 

entrenamenduetan, txapelketan, lehiaketetan eta jardueretan parte hartzera baimentzen dut, baita 

jarduera hauen garpenako behar diren auto edo autobusetan lekualdaketak egitera ere.

Kirolariak edo, bere kasuan, bere ordezkari legalak jarduerak egiten diren bitartean lortutako irudien 

eskubideen lagapena ematen dute klubaren kirol sustapenean erabiltzeko, eta halaber, FNBa baimentzen dute 

klubaren web-orrian argitaratzera eta, bere kasuan, Nafarroako Saskibaloi Federaziokoan. Urtebetetzeak web-

orriaren bitartez zoriontzera ere baimentzen dute.

Zizur Nagusia, 2018ko                        aren                                          (e)an

Tutorearen sinadura                                                                           Kirolariaren sinadura

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa betez, izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzkoa, jakinarazi nahi dizu webgune honen bidez edo posta 

elektronikoen bidez ematen dituzun datu pertsonalak fitxategi batean jasoko direla, erantzulea Ardoi Nafarroako Saskibaloi Fundazioa dela, eta 

FUNDAZIOA hartzaile bakarra. Fitxategi honen xedea administrazio eta kirol-kudeaketarena da Fundazioaren berezko funtzioen erabilerarako. Zure 

datuak Udaleko Kirol Patronatuari emanen zaizkio haren diru-laguntzak kudeatzeko. Beste edozein lagapenerako, aurretik zure baimena kontuan izan 

beharko da. Zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko edo tratamenduari aurka egiteko eskubideak erabili ahal dituzu Ardoi Nafarroako 

Saskibaloi Fundaziora zuzenduz, Zizur Nagusiko Kirolaldea z/g pasealekuan.


