FUTBOL ESKOLAKO IKASLEEN IZENEMATEA
Inskribatu on line zure seme-alaba Beasain K.E. ko Futbol Eskolan
Bete ondorengo inprimakia zure seme-alabaren on line bidezko erregistroa tramitatzeko

BEASAIN
K.E.
FUTBOL ESKOLA

IKASLEAREN DATUAK (1)
Izena*

Abizenak*

Jaiotze Data*

Helbidea*

Herria*

Posta Kodea*

Telefonoa*

Email *

Ikastola*

Aukeratu txanda haurraren adinaren arabera
ASTEAZKENA 16:30 - 17:30

ASTEAZKENA 17:30 - 18:30

BENJAMINA (8-9 urte)

ASTEAZKENA 18:30 - 19:30

ALEBINA (10 urte)

* Benjaminen kasuan, aukeratutako ordutegia behin behinekoa izango da. Izenematea behin itxita,
Beasain K.E. ak antolaketa eta irizpide teknikoetan oinarrituz, talde bakoitzari dagokion jokalari
kopurua zehaztuko du.
** Zure plaza baieztatzeko lehen kuotari dagokion diru sarrera egin beharko duzu

1. BANKU TRANSFERENTZIA BIDEZ
Diru sarrera egitean, gogoan izan kontzeptuan ikaslearen izen abizenak jarri behar dituzula
Urteko Kuota:
Iraileko ordainketa 95 Euros + Otsaileko ordainketa95 Euros(3)
K.K. Zenbakia: KUTXA: 2095-5030-831061477708
CAJA LABORAL: 3035-0017-14-0170067588
2. KOMUNIKAZIOA
Denboraldian zehar jakinaraziko diren informazio eta oharrak posta elektronikoz bidaliko dira
(1) *-z adierazitako hutsuneak derrigor bete behar dira
(2) Benjaminen kasuan, aukeratutako ordutegia behin behinekoa izango da. Izenematea behin itxita, Beasain K.E. ak antolaketa eta irizpide
teknikoetan oinarrituz, talde bakoitzari dagokion jokalari kopurua zehaztuko du.
(3) Urteko kuotak bi epetan ordainduko dira, lehena irailean eta bigarren otsailean

** IGARTZA TABERNAN UTZI **
Datuen babeserako politika
Uztailaren 11ko 34/2002 legeak izaera pertsonaleko datuen babeserako arau erregulatzaileekin bat eginez, Beasain K.E.ak informatzen zaitu zure
borondatez emandako datu pertsonalak Beasain K.E.ak kudeatzen duen fitxategi automatizatu batean gordeko direla eta fitxategi hau datuen babeserako
agentzia nazionalean erregistratua dagoela.
Erabiltzaileek edozein momentuan datu hauetara sartu eta zuzenketak, baliogabetzeak eta kontrakotasunak egiteko eskubidea izango dute ondorengo
posta helbidean 153 posta kutxatila 20200 Beasain -Gipuzkoa edo gutun elektroniko bat bidaliz info@beasainke.com helbidera.
Aipatu datuak, gure klubeko bazkideen alta eta bajen erregistroa kudeatzeko erabiliko dira. Datuak helaraztean, hemen adierazitako moduan Beasain K.E.ak
erabiltzeko baimena ematen duzu ezbairik gabe. Beasain K.E. datu hauek ez ditu emango ezta salduko eta beste inorekin ez partekatzeko konpromisoa
hartzen du zure baimen zuzenik gabe.
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