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"GIZARRI UDAKO GUNEA 2020" JARDUERAN IZENA EMATEKO FITXA 

PLAZAK ESLEITZEKO BALDINTZAK: 

1. Gehienez 3 ibilbide-aukera aukeratuko dira, 1, 2, 3 jarrita, lehentasun-ordenaren arabera. 
2. Ahalik eta pertsona gehienek parte hartu ahal izan dezaten, astean behin ibilbide bakarrean parte hartu ahal 
izango da, eta soilik plaza libreak geratzen badira, astean bigarren ibilbide bat egin ahal izango da. 
3. Plazen ehuneko bat behar bereziak dituzten pertsonentzat gordeko da. 
4. Jarduerak aldatu edo baliogabetu ahal izango dira, salbuespenezko arrazoiengatik. 
 

PLAZA MUGATUAK 
Plazak esleituko dira inskripzio-ordenaren arabera. Dokumentazioa posta elektronikoz eta behar bezala sinatuta bidali 
behar da giltzarri@barakaldo.eus helbidera, ekainaren 23tik, 9:00etatik, ekainaren 25era arte, 14: 00etan. Ez da 
onartuko izena emateko epea baino lehen bidalitako eskaerarik. 
 
Dokumentazioa paperean jaso eta GAZTEBULEGOtik bidali ahal izango da astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 
14:00etara (ekainaren 22-24ra). Aldez aurretik hitzordua eskatzea gomendatzen da 944789596 telefonoan. 

 
Nik,..............................................................jaunak/andreak,......................................... zenbakiko NAN 

dudanak, ........................... ..............................................................gaztearen (aita/ama) naizenez, 

BAIMENA EMAN DIOT nire semeari/alabari parte har dezan Giltzarri  Aisia eta Parte Hartzeko Zerbitzuak 

antolatuko duen hurrengo jardueran: 

*** Gehieneko 3 aukera hautatu, lehentasun-ordenaren arabera: 1, 2, 3 
Txangoa aukerakoa izango da. Joan nahi baduzu, markatu 

 
 

 1. AUKERA: DANCE WEEK. ekainaren 30tik 

uztailaren 3ra 
Ordutegia 11:00-13:00h 
Lekua:. Clara Campoamor ZZ-aren kanpoaldea. 
Ekainak 30, asteartea: Modern Jazz +Commercial Dance 
Uztailak 2, osteguna: Urban dance + Formakuntza saioa 

 uztailak 3, ostirala: Irteera Gorostiza+El 
Regato. Ordutegia: 10:00-17:00h 
 

  2. AUKERA: GROUP TRAINING: ekainaren 29tik 

uztailaren 3ra  
Ordutegia: 11:00-13:00h 
Lekua:. Clara Campoamor ZZ-aren kanpoaldea. 
Ekainak 29, astelehena: Kick boxing +Cardio 
Uztailak 1 asteartea: Cardio + Kick boxing 

 uztailak 3, ostirala:, Irteera Gorostiza+El 
Regato. Ordutegia: 10:00-17:00 
 

 3. AUKERA: URBAN+ART WEEK. ekainaren 30tik 

uztailaren 3ra 
Ordutegia 11:00-13:00h 
Lekua:. Lurkizaga frontoiaren inguruan. 
Ekainak 30, asteartea: Musika ekoizpena + Bideo-edizioa 
Uztailak 2, osteguna: Popping 1/ Popping 2 

 uztailak 3, ostirala:, Irteera Gorostiza+El 
Regato. Ordutegia: 10:00-17:00h 
 

 4. AUKERA: DANCE WEEK. uztailaren 7tik-10era 

Ordutegia 11:00-13:00h 
Lekua:. Clara Campoamor ZZ-aren kanpoaldea. 
Uztailak 7, asteartea: Afro Dance+ Dancehall 
Uztailak 9, osteguna: House + Formakuntza saioa 

 uztailak 10, ostirala:, Irteera Gorostiza+El 
Regato. Ordutegia: 10:00-17:00h 
 

 5. AUKERA: GROUP TRAINING: uztailaren 6tik-

10era 
Ordutegia 11:00-13:00h 
Lekua:. Clara Campoamor ZZ-aren kanpoaldea. 
Uztailak 6, astelehena: Aerobic / Yoga 
Uztailak 8, asteazkena: Yoga / Aerobic 

 uztailak 10, ostirala:, Irteera Gorostiza+El 
Regato. Ordutegia: 10:00-17:00h 
 
 

 6. AUKERA: URBAN+ART WEEK. uztailaren 7tik-10era 

Ordutegia 11:00-13:00h 
Lekua:. Lurkizaga frontoiaren inguruan. 
Uztailak 7, asteartea: Gorputz Perkusioa + Bideo-edizioa 
Uztailak 9, osteguna: Gorputz Perkusioa + Musika 
ekoizpena 

 uztailak 10 ostirala:, Irteera Gorostiza+El 
Regato. Ordutegia: 10:00-17:00h 

 
Aita, ama edo tutorearekin harremanetan jartzeko telefono zk: ..................................... 
Adingabearen harremanetarako telefono zk:……………………………………………………….. 
Adingabearen ikasketa zentroa:………………………............ 

 
❑  BAIMENA EMATEN DIOT Barakaldoko Udaleko Gazteria Arloari Jasotako datu pertsonalak “Giltzarriren esku-hartzea aisian” tratamendu-jardueran sartzeko tratatu ondoren, 

sustatzen diren jardueretarako izen-ematea kudeatzeko helburuz. Barakaldoko Udaleko Gazteria Arloa (Herriko Plaza, 1 - 48901 Barakaldo) da tratamenduaren arduraduna; beraz, 
datuetara sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezeztatzeko, horien kontra agertzeko eta tratamendua mugatzeko eskubideak erabil ditzakete eragindakoek, arduradunari eskatuta.  
Interesatua ados egoteak zilegitzen du datu-tratamendu hau egin ahal izatea. Udal zerbitzu eskudunari jakinaraziko zaizkio jasotako datuak, eta ez zaizkio beste inori lagako, lege-
betebeharra dagoenean izan ezik.  Era berean, www..giltzarri.info web orrian kontsultatu ahal izango da informazio osagarria. 

❑ BAIMENA EMATEN DIOT erakundeari jardueren garapenari buruz komunikatzeko bitarteko digitalen bidez, posta elektronikoz, telefonoz edo whatsapp bidez, eman ditugun 
zenbakietan. 

❑ Jarduera egiteko baldintzen berri eman didatela ADIERAZTEN DUT, eta jardueran izena emateko beharrezko dokumentazioa eta 4. eranskina ERANSTEN DITUT (erantzukizunpeko 
adierazpena: baimen informatua eta parte hartzeko baldintzak onartzea 

Horrela jasota gera dadin, honakoa sinatu dut, Barakaldon, 2020ko ...............aren .......(e)an. 
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IRUDIAK ERABILTZEKO BAIMENA 
 
 

Aita, ama edo tutorearen baimena behar dugu Giltzarri Zerbitzuak antolatuko dituen  jardueretan  
semeari/alabari egingo zaizkion argazkiak jendaurrean jarri ahal izateko. 
Gure esku artean dugun argazki/bideo-artxiboa neska-mutilekin egiten dugun lana aurkezteko erabili nahi 
dugu. 
Hori horrela, zuen semea/alaba agertzen den argazki nahiz bideoa erabiltzeko baimena eman dezazuela 
eskatzen dizuegu:  
 

 Bai, baimena eman dut Gazteria Arloko udal webean nire seme/alabari egindako  argazkiak/bideoak 
jendaurrean ager daitezen. 

 Bai, baimena eman dut Gazteria Arloko sare sozialetan (Instagram, Twitter) nire seme/alabari egindako  
argazkiak/bideoak jendaurrean ager daitezen. 

 Bai, baimena eman dut gazte topaketa eta jaietan, nire seme/alabari egindako  argazkiak/bideoak 
jendaurrean ager daitezen. 
 

 Gazte jardueren taldearekin harremanetan segitu nahi dut bai eta nerabeei zuzendutako  jarduerei 
buruzko informazioa bidaltzea 
 posta elektronikoaren bidez ………………………………………. 

 Whatsapp-en bidez 
 
 
 
 
Horrela jasota gera dadin, honakoa sinatu dut, Barakaldon, 2020ko ...............aren .......(e)an. 
 
         SINADURA 
 
 
 
 
Jasotako datu pertsonalak “Giltzarriren esku-hartzea aisian” tratamendu-jardueran sartuko dira tratatu 
ondoren, sustatzen diren jardueretarako izen-ematea kudeatzeko helburuz, bai eta egindako jardueren 
argazkiak eta bideoak erabiltzeko eta horiei buruzko informazioa bidaltzeko ere. Barakaldoko Udaleko 
Gazteria Arloa (Herriko Plaza, 1 - 48901 Barakaldo) da tratamenduaren arduraduna; beraz, datuetara 
sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezeztatzeko, horien kontra agertzeko eta tratamendua mugatzeko 
eskubideak erabil ditzakete eragindakoek, arduradunari eskatuta.  Interesatua ados egoteak zilegitzen du 
datu-tratamendu hau egin ahal izatea. Udal zerbitzu eskudunari jakinaraziko zaizkio jasotako datuak, eta 
ez zaizkio beste inori lagako, lege-betebeharra dagoenean izan ezik.  Era berean, www.giltzarri.info web 
orrian kontsultatu ahal izango da informazio osagarria. 
 
 
 
 
  

http://www.giltzarri.info/
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GILTZARRI UDAKO GUNEA 2020 
 
Aurten, Giltzarriren udako egitaraua oso berezia izango da. Kalera irten behar dugu, berriro topa egin, gure 
zaletasunak berreskuratu, geure burua zaindu, baina une berezi batean gaudela kontuan hartuta, seguru 
eta zainduta egon behar dugu, eta hirian gako berriekin bizitzen ikasi behar dugu. Horretarako, behar horiei 
guztiei erantzuteko eta berriz ere elkarrekin egoten ikasteko jarduera-programa bat diseinatu dugu. 
Gustatuko zaizuela eta gozatu ahal izango dugula espero dugu! 
 
PARTE HARTZEKO BALDINTZAK: 
• Gaikako 3 ibilbide diseinatu dira gehien gustatzen zaizuna aukeratzeko. Guztiek gutxienez tailerreko bi 
saio, taldeko prestakuntza-saio bat eta txango bat (aukerakoa) dituzte. 
• Jardueren ibilbideak astebetez egingo dira. 
• Ahalik eta jende gehienak parte har dezan, ibilbide bakar batean parte hartzeko aukera emango zaio 
pertsona bakoitzari, salbu eta plazak soberan badaude eta errepikatu badaitezke. Horretarako, 3 ibilbide 
aukeratu ahal izango dituzue, lehentasunaren arabera. 
• Gehienez 10 pertsonako talde independenteetan parte hartuko dugu, hezitzaile batek lagunduta. 
• Inskripzio-fitxarekin batera, 4. eranskina erantsi beharko duzue, behar bezala sinatuta. 
• Egiaztatu arretaz irakurtzen duzula dokumentazio osagarri guztia (1-4 eranskinak) 
• Konturen bat aipatu behar diguzuela uste baduzue, deitu. 
 
 
KONTUAN HARTU BEHARREKOAK: 
• Zure maskara eraman behar duzu egunero. 
• Zure ur botila ekarri beharko duzu egunero eta esterilla bat. 
• Ezin izango dira komunak erabili, premia larriko kasuetan izan ezik. 
• Higiene, segurtasun eta urruntze fisikoko neurri guztiak hartuko dira. 
• COVID-19rekin bateragarria den sintomaren bat baduzu, ez joan eta abisatu hezitzaileari 
• Arrazoiren batengatik huts egin behar baduzu, abisatu hezitzaileari 
• Errespetatu beti zure hezitzailearen edo monitorearen jarraibideak 
• Baldintza meteorologikoek uzten ez badute, ezingo da jarduera egin. Adi egon hezitzailearengandik 
jasotzen dituzun mezuei. 
• Jarduerak bertan behera gera daitezke, ezinbesteko kasuetan. 
 


