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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

KULTURA ETA KIROL SAILA

90/2022 Foru Agindua, apirilaren 11koa. Onespena ematea aldatzeari Kultura eta Kirol Saileko 
foru diputatuaren otsailaren 19ko 50/2021 Foru Agindua, zeinaren bidez onespena eman baitzi- 
tzaion Arabako Lurralde Historikoko eskola kiroleko programak arautzen dituen araudiari

Otsailaren 19ko 50/2021 Foru Aginduaren bidez, Arabako Lurralde Historikoko eskola kiroleko 
programak jasotzen dituen araudia onetsi zen, honako hauetara bideratuta: haurren eskola 
hezkuntza integrala osatzera, haien nortasuna harmonikoki garatzera, baldintza fisikoak eta 
osasun baldintzak lortzera, eta ondorengo adinetan kirola etengabe egitea ahalbidetzen duen 
prestakuntza lortzera.

Arau hori urtebete indarrean egon ondoren, beharrezkotzat jotzen da zenbait artikulu aldatzea, 
bai hirugarrenek bai indarrean jarri ondoren onetsitako berariazko araudi aplikagarriek ezarri-
tako aginduetara egokitzeko, betiere aplikazio praktikoa hobetzeko.

Horregatik, Kirol Zerbitzuak, eskola kirolaren kudeaketaz arduratzen den organoa den aldetik, 
erabaki du premia dagoela aldatzeko Arabako Lurralde Historikoko eskola kiroleko programak 
arautzen dituen araudia onesten duen otsailaren 19ko 50/2021 Foru Agindua, honako alderdi 
hauetan:

Lehenik eta behin, 2 f) artikulua aldatzen da, premia bereziak dituzten ikasleak hezkuntza 
sistemaren kirol eremuan edozein kasutan integratzen direla bermatzeko.

Bigarrenik, 50.2.1 artikulua aldatzen da, Erregistro Zibilaren jaiotza ziurtagiria eskola kirolean 
inskribatzeko gaitzen duen dokumentazio gehigarri gisa sartzeko. Eta hori guztia familia liburua 
desagertzearen ondorioz, Erregistro Zibilaren uztailaren 21eko 20/2011 Legea indarrean jarri 
ondoren; izan ere, lege horrek ataletan banatzeko sistema tradizionala ezabatzen du –jaiotzak, 
ezkontzak, heriotzak, tutoretzak eta legezko ordezkaritzak– eta erregistro indibidual informatiko 
bat sortzen du pertsona bakoitzarentzat.

Eta hirugarrenik, hiru xedapen gehigarri berri sartzen dira: lehenengoa, eskola kirolean izena 
emanda dauden eta Arabako eskola kirolak edozein ibilbidetan antolatzen duen edozein jardue-
ratan parte hartzen duten kirolariek Arabako eskola kiroleko lizentziarekin eta lizentzia horren 
betekizunen pean parte hartu behar dutela bermatzeko. Bigarrena, modalitate ez-presentzialean 
eskola kiroleko jardueretan parte hartzeko aukera jasotzeko. Eta azkena, urteko kanpainetan 
lehenago jasotzen ziren eranskinak onesteko, zeinek, era berean, 50/2021 Foru Aginduaren haiei 
buruzko artikuluak aldatzea baitakarte.

Xedapen orokorrak egiteko prozedura, arau eraginari eta genero eraginari buruzko txoste-
nak egiteko gidak eta araugintza teknikari buruzko jarraibideak onesten dituen Foru Gobernu 
Kontseiluaren maiatzaren 23ko 29/2017 Foru Dekretuak ezarritakoarekin bat etorriz izapidetu 
da proposamena.

Horregatik, dagozkidan ahalmenak erabiliz, hau:

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Aldaketa hauek sartzen dira Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuaren 
otsailaren 19ko 50/2021 Foru Aginduan, zeinaren bidez onespena eman baitzitzaion Arabako 
Lurralde Historikoko eskola kiroleko programak arautzen dituen araudiari:
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Bat. 2. artikuluaren f) letra aldatzen da eta honela idatzita geratzen da:

“f) Eskolako kirol jarduna irisgarria izan behar da pertsona guztientzat, eta bereziki be-
ren izaera fisiko edo mentalagatik eragozpen gehien izan dezaketenentzat. Horretarako, 
sentsibilizazio kanpainak eta kirol irisgarria eta inklusiboa eskola kirolaren funtsezko osagaiak 
izango dira.

Beharrizan bereziak dituzten ikasleak hezkuntza sisteman integratzea kirol eremuan ere 
gauzatu behar da, eskolako kideekin batera kirol jardunak egiteko aukera emanez. Helburu 
horretarako, araudiaren edukia ikasle horien beharrizanetara egokituz joango da, haien inte-
grazioa egiaz gauzatu dadin”.

Bi. 7. artikulua aldatzen da eta honela idatzita geratzen da:

“7. artikulua. Eskola kiroleko programen iraunaldia

Arabako Foru Aldundian kirolaren arloko eskumena duen sailak ezarriko du urtero eskola 
kiroleko programen iraunaldia, bai eta jardueren eskaintza ere, eta eskaintza horrek bat etorri 
beharko du foru agindu honen I. eranskinean onetsitako ereduarekin.

Aurretik esandakoarekin ere, beste hasiera eta amaiera egun batzuk dituzten jarduera espezi-
fikoak antolatu edo baimendu ahal izango dira, foru agindu honen VII. tituluan ezarritakoarekin 
bat etorriz”.

Hiru. 15. artikuluaren a) letra aldatzen da eta honela idatzita geratzen da:

a) Kirol anitzeko jarduera.

Gorputz hezkuntza, kirol mota jakin bat praktikatzen sartu gabe. Jarduera horietan, lehenta-
sun handiagoa ematen zaio mugikortasun jardunari eta trebetasunak eskuratzeari, kirol jakin 
batean trebatzeari baino. Hainbat kirol egiten hastea, ikasturtean zehar.

— Entitateak: ikastegiak.

— Kategoriak: benjamin aurrekoak, benjaminak eta kimuak.

— Baldintzak:

• Lurraldeko talde guztiek eskola kiroleko programan izena eman beharko dute.

• Mota honetako jarduerak egiten dituzten ikastegiek urtero proiektu edo programa bat 
aurkeztu beharko dute, foru agindu honen II. eranskinean ezarritako ereduaren arabera, adin 
talde horietakoekin egin beharreko jarduerak zehaztuz.

— Jarduera hau bi modutan planifika daiteke:

1. Kirol anitzeko A jarduera: asteko saioetako bakoitzean, haietako bakoitzerako zehaztutako 
edukiak lantzen dira. Eduki/modalitate bakoitzari eskainitako saio kopurua berdina da kasu 
guztietan. Saioak aste barruan egingo dira eta asteburuetan ez da lehiaketarik egongo. Talde 
horiek Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeek antolatutako topaketetan parte hartu ahal 
izango dute.

2. Kirol anitzeko B jarduera: kirol bakarreko modalitate bat proposatu ahal izango da, hartan 
edukiak gainerako jarduerak baino gehiago lantzen baldin badira. Lehentasunezko modalitate 
horretarako planteatutako saio kopurua ezingo da ikasturteko saio guztien ehuneko 50 baino 
gehiagokoa izan. Aukera honetan kirol modalitate bera lantzen duten beste talde batzuekin 
topaketak egin ahal izango dira. Aukera hori hilean larunbat batean egin ahal izango da. Talde 
horiek Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeek antolatutako topaketetan parte hartu ahal 
izango dute”.
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Lau. 16. artikuluaren b) letra aldatzen da eta honela idatzita geratzen da:

“b) Oinarri erritmiko-musikala duten jolas eta aisia jarduerak (lehiaz bestelakoak).

Barnean sartuko dira eskola kiroleko kanpainak irauten duen aldi osoan egin beharreko 
guztiak:

— Entitateak: ikastetxeak (guraso elkarteak…).

— Kategoriak: haurrak eta kadeteak.

— Baldintzak:

• Jarduera horiek ikastegiaren esparruan egingo dira, salbu eta Kirol Zerbitzuari jakinarazi 
beharreko salbuespenak badaude.

• Lurraldeko talde guztiek eskola kiroleko programan izena eman beharko dute.

• Mota honetako jarduerak egiten dituzten ikastegiek urtero proiektu edo programa bat 
aurkeztu beharko dute, foru agindu honen II. eranskinean ezarritako ereduaren arabera, adin 
talde horietakoekin egin beharreko jarduerak zehaztuz”.

Bost. 50. artikulua aldatzen da eta honela idatzita geratzen da:

“50. artikulua. Izena ematea

Arabako Lurralde Historikoko eskola kiroleko kanpainan parte hartu nahi duten entitate 
guztiek izena eman beharko dute Arabako Foru Aldundian kirol arloko eskumena duen sailean, 
ondoren zehazten diren izapideak eta eginbeharrak betez:

1. Entitatearen izena ematea.

Lehenbiziko aldiz Arabako eskola kiroleko programarako izena eman nahi duen entitate orok 
foru agindu honen III. eranskina betez egin beharko du. Inprimaki hori eskola kirolaren aplikazio 
informatikoaren bidez eskuratu ahalko da: http://www.araba.eus/DeporteEscolar. Horretarako, 
eskatutako datuak eman beharko ditu, eta han eskatzen zaizkion agiriak erantsi. Izena emateko 
garaian, entitateak ezagutu eta onartu beharko ditu eskola kiroleko programa kudeatzeko behar 
diren datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna denez bera behartzen duten hizpaketak.

Aplikazioan datuak emateak ez du inolako baliorik izango izen ematea formalizatzeko, on-
doren ez bazaizkio eransten jarduera bakoitzerako eskatzen diren agiri gehigarriak.

Halaber, hasiera batean emandako datuetan egiten den edozein aldaketa edo zuzenketa 
eskola kirolaren aplikazio informatikoaren bitartez baieztatu beharko da.

Entitatearen izena emateko orria aurkezteko azken eguna ezingo da izan, inola ere, parte 
hartu nahi den kirol modalitatean edo haietan taldeak izena emateko azken eguna baino ge-
roagokoa.

Entitatearen izen ematea izapidetu eta gero, Arabako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuak en-
titate hori aktibatuko du kanpainako beharrezko izapide guztiak egin ahal izan ditzan eskola 
kirolaren aplikazio informatikoaren bitartez.

2. Taldeak edo ekipoak edozein jardueratarako izena ematea.

Izena ematea onartu zaien entitate guztiek kirol talde edo ekipoak inskribatu beharko dituzte 
eskola kirolaren aplikazio informatikoan.

Parte hartzen duten pertsonek (jokalariak, entrenatzaileak, ordezkariak edo epaileak), lehen-
biziko aldiz izena ematen badute, parte-hartzaileen izena emateko orria bete eta ondoko agiri 
hauek erantsi beharko dituzte:

1. Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia (nahitaezkoa 14 urte betetzen direnetik aurrera). 
NANa ez edukitzekotan: Erregistro Zibilaren jaiotze ziurtagiria, familia liburua edo nortasuna 
egiaztatzen duten bestelako agiriak (errolda ziurtagiria, egoitza txartela, etab.).

http://www.araba.eus/DeporteEscolar/Account/Login?ReturnUrl=%2fDeporteEscolar
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2. Argazki berria.

3. Datu pertsonalen babesaren inguruko baimena, foru agindu honetako 9. artikuluan adie-
razten dena.

Parte hartzen duten entitateek izena emateko inprimakietako datuak sartuko dituzte eskola ki-
rolaren aplikazioan eta inprimaki horiek gordeko dituzte, beharrezkoak diren neurri tekniko eta an-
tolaketa neurriak hartuz, Arabako Foru Aldundiaren Kirol Zerbitzuak ezarritako denboraz. Zerbitzu 
horrek jatorrizko agiriak eskatu ahal izango dizkio entitate parte hartzaileari edozein unetan.

3. Arabako eskola kiroleko kanpainan parte hartzeko lizentziak.

Izena ematea foru agindu honen IV. eranskinaren bidez izapidetu eta kirol arloan eskumena 
duen sailak balidatu ondoren, banakako lizentzia egingo da.

Entitateek lizentziak formatu digitalean lortu ahal izango dituzte, gailu elektronikoen bitartez, 
edo paperezko formatuan, inprimaketa bidez. Arabako Foru Aldundian kirol arloko eskumena 
duen sailak ez ditu inola ere eskuratuko haiek.

Jokalariek, entrenatzaileek, ordezkariek eta epaileek dagokien lizentzia eduki beharko dute, 
indarrean dagoen eskola kiroleko kanpainan parte hartzeko akreditatuko dituena. Lizentzia bat 
emango da parte-hartzaile bakoitzak izena eman duen kirol modalitate bakoitzeko.

Lizentzia hori nahitaez aurkeztu beharko da, bai euskarri elektroniko/digitalean bai euskarri 
fisikoan/paperean, kirolari bakoitzak parte hartzen duen mota guztietako lehiaketa ofizialetan.

Entitate arduradunak kirolarien gurasoak edo tutoreak informatu beharko ditu haiek ins-
kribatu diren entitate eta jardueraren ezaugarriei buruz, baita aseguru estalduraren sistemari 
buruz ere, eta orobat parte hartzailearen osasun egoera delako kirolean aritzeko egokia izateaz 
arduratuko da.

Lizentzia honetan, nahitaezkoa da parte hartzen duenaren argazkia izatea.

4. Aurkeztutako datuak balidatzea.

Kirol arloan eskumena duen sailean Arabako eskola kiroleko kanpainari buruz izapidetzen 
diren eskaera eta inprimaki guztiak interesa duenak izenpetuta egon beharko dira.

5. Kirolarien eta taldeen altak eta bajak.

Urteroko kanpaina bakoitzean parte hartzen duten kirolarien altak eta bajak ikasturte osoan 
zehar egin ahal izango dira, kirol modalitate bakoitzerako ezarritako epearen barruan erregis-
tratu diren ekipoen barruan”.

Sei. 58. artikuluko 2. apartatua aldatzen da eta honela idatzita geratzen da:

“2. Interesa duten entitateek eskaera egin beharko dute (bat talde bakoitzeko), foru agindu 
honen V. eranskina aurkeztuta, eskola kirolaren aplikazio informatikoaren bitartez lehiaketa 
jardunaldiaren aurreko asteazkeneko 8:00ak baino lehen, garraiobide horren erabilera eskatuz. 
Entitate bakoitzak inprimaki horren bidez eskatzen diren datuak eman beharko ditu, eta egin-
dako eskaerari dagokion guztia baieztatzea egiaztatu (irteera ordua, lekua, helduera lekua…), 
artikulu honetako 5. apartatuan ezarritakoarekin bat etorriz”.

Zazpi. 62. artikulua aldatzen da eta honela idatzita geratzen da:

“62. artikulua. Eskaerak

Eskola kiroleko programaren barruan ez dauden eskola kiroleko lehiaketak antolatzeko eta 
haietan parte hartzeko baimen eskaerak Arabako Foru Aldundian kirol arloko eskumena duen 
sailari aurkeztu beharko zaizkio, foru agindu honen VI. eranskina beteta.

Eskaerak 69. artikuluan adierazitako baldintzak betetzen ez baditu, edo haien alderdiren bat 
argitu edo justifikatu behar bada, eskaera aurkeztu duenari hamar eguneko epea emango zaio 
akatsa zuzentzeko edo eskatutako dokumentazioa edo argibideak aurkezteko, eta ohartaraziko 
zaio hori egin ezean eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, eta eskaera artxibatu egingo dela, 
dagokion ebazpena eman ondoren”.
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Zortzi. 64. artikulua aldatzen da eta honela idatzita geratzen da:

“ 64. artikulua. Eskola kirolariek lehiaketa ofizialean adinez dagokienaren hurrengo goragoko 
kategorian parte hartzeko baimenak

Adinari dagokionaren hurrengo goragoko kategorian parte hartu ahal izango da, aurretik 
idatzizko eskaera eginda Arabako Foru Aldundian kirol arloko eskumena duen sailari, foru 
agindu honen VI. eranskina beteta, baldin eta eskakizun hauek betetzen badira:

a) Norberaren kategoriari dagozkion urteetako azkenekoan jaiotakoa izatea.

b) Ekipoan jokatzeko kirol modalitatea izatea.

c) Beheragoko kategoriako inskribatuen kopurua ez izatea talde edo ekipoko kide guztien 
ehuneko 50 baino gehiagokoa.

d) Kirol modalitate horretan maila bat beheragoko kategoria ere deialdian sartuta egotea.

e) Adinez dagokiona baino goragoko kategorian parte hartzeko adingabearen legezko ar-
duradunaren baimen idatzia izatea, jardun horrek berekin dakartzan arriskuen erantzukizuna 
bere gain hartuz.

f) Ziurtagiri mediko bat aurkeztea, non adierazten den kirolariak gaitasuna duela azaltzen 
den kirol jarduna, eskatzen duen kategorian, egiteko.

Kirol modalitate baten barruan goragoko kategoria batean parte hartzen duen ikasleak ez 
du galduko bere adinari dagokion kategorian beste kirol modalitate batzuetan aritzeko aukera; 
hala ere, behin lehiaketa hasi eta gero, ezin izango du parte hartu kirol modalitate horretan 
bertan bere adinari dagokion kategorian.

Benjaminen 2. urteko futbolean eta kimuen 2. urteko futbolean ez da onartzen adinez da-
gokienaren hurrengo goragoko kategorian parte hartzea, modalitate horiek bakar-bakarrik urte 
horietan jaiotako kirolarientzat direlako”.

Bederatzi. 65. artikulua aldatzen da eta honela idatzita geratzen da:

“65. artikulua. Eskola kirolariek lehiaketa ofizialean adinez dagokienaren hurrengo behera-
goko kategorian parte hartzeko baimenak

Adinari dagokionaren hurrengo beheragoko kategorian parte hartu ahal izango da, aurre-
tik idatzizko eskaera eginda Arabako Foru Aldundian kirol arloko eskumena duen sailari, foru 
agindu honen VI. eranskina beteta, baldin eta eskakizun hauek betetzen badira:

a) Goragoko kategoriako kirolarien partaidetza eskatzea eragin duten beharrizanen azalpen 
labur bat, idatziz, aurkeztu beharra.

b) Parte hartu nahi den kategoriari dagokion urtearen aurrekoan jaioa izatea.

c) Ekipoan jokatzeko kirol modalitatea izatea.

d) Ondoko baldintza hauek betetzeko konpromisoa hartzea, idatziz:

• Baimendutako jokalari guztiek jokatzen emandako denboren batura ezin daiteke izan par-
tidaren iraupen osoaren ehuneko 50 baino gehiago.

• Ekipo berean goragoko kategoriako jokalariek parte hartzeko baimen bat baino gehiago 
badago, haiek ezin dezakete aldi berean jokatu.

Eskaerak aztertu ondoren, kirol arloan eskumena duen sailak baimendu edo ukatuko ditu 
eskatutako aldaketak.

Benjaminen 2. urteko futbolean eta kimuen 2. urteko futbolean ez da onartzen adinez dago-
kienaren hurrengo beheragoko kategorian parte hartzea, modalitate horiek bakar-bakarrik urte 
horietan jaiotako kirolarientzat direlako.”
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Hamar. 66. artikulua aldatzen da eta honela idatzita geratzen da:

“66. artikulua. Eskola kirolariek matrikulatuta dauden ikastegiaz bestelako kirol entitatee-
tako taldeetan parte hartzeko baimenak, bi entitateek inskribatzekotan

Baldin eta kirolari bat kirol entitate batek eta bere ikastegiak inskribatu nahi badute moda-
litate eta kategoria berean, ikastegiak izango du lehentasuna kirolaria inskribatzeko. Halako 
kasuetan, kirolaria bere ikastegia ez den kirol entitateren batekoa izango bada, kirol entitate 
horrek ikastegiari kasuan kasuko baimena eskatu beharko dio eta Arabako Foru Aldundian kirol 
arloko eskumena duen sailean aurkeztu beharko du, foru agindu honen VI. eranskina beteta”.

Hamaika. 67. artikulua aldatzen da eta honela idatzita geratzen da:

“67. artikulua. Kirol jarduerak kontzentrazio erregimenean egiten dituzten kirol entitateen 
parte hartzea

Kontuan izanik Arabako biztanleria sakabanaturik dagoela eta ikastegi batzuetan oso ma-
trikula gutxi egiten dela, kirol arloan eskumena duen sailak, egoera berezia izateagatik hala 
komeni bada, baimena eman dezake hainbat ikastegitako kirolariez osatutako taldeek edo 
ekipoek parte hartzeko.

Eskaerak, foru agindu honen VI. eranskin gisa onetsitako ereduaren arabera, gertatzen diren 
inguruabar berezien azalpena izan beharko du, eta kasu honetan ikastegitzat joko dira”.

Hamabi. 68. artikuluko 3. apartatua aldatzen da eta honela idatzita geratzen da:

“3. Baimen eskaerarekin batera ondoko agiri hauek aurkeztu behar dira:

— Foru agindu honen VI. eranskin gisa onetsitako eredua, osatua.

— Federatuko diren kirolarien zerrenda (izena, deiturak eta jaioteguna).

— Federazio lizentziak izapidetzearen egokitasuna frogatzen duten bestelako agiri batzuk”.

Hamahiru. Lehenengo xedapen gehigarria gehitzen da eta honela idatzita geratzen da:

“Lehenengoa. Modalitate ez-presentziala.

Baldin pertsonen mugikortasuna mugatuta badago, edo antolaketa arrazoiak edo arrazoi 
logistikoak direla eta gomendagarriagoa bada jardueretan pertsonak ez pilatzea, jarduerak 
modalitate ez-presentzialean egin ahal izango dira, betiere kirol jardueren kalitatea gutxitzen 
ez bada. Hona hemen jarduerak modalitate horretan egiteko baldintzak:

1. Eskola kiroleko programatik kanpoko jarduerak modalitate ez-presentzialean antolatzeko 
eta haietan parte hartzeko, jarduera presentzialak antolatzeko eta haietan parte hartzeko 
eskatzen diren baldintza berberak bete beharko dira.

2. Eskola kiroleko programan modalitate ez-presentzialeko jarduerak antolatzeko eta haietan 
parte hartzeko, Arabako Foru Aldundiaren aldez aurreko onespena beharko da”.

Hamalau. Bigarren xedapen gehigarria gehitzen da eta honela idatzita geratzen da:

“Bigarrena. Eskola lizentzia nahitaez erabili beharra.

Arabako Foru Aldundiaren eskola kiroleko programan izena emanda dauden kirolariek, 
Arabako kirol federazioek edo Arabako beste entitate batzuek eskola kiroleko programaren 
barruan nahiz kanpoan antolatutako jardueretan parte hartzen badute, Arabako Foru Aldundiak 
emandako eskola kirolaren lizentziarekin parte hartu beharko dute nahitaez, hargatik eragotzi 
gabe foru agindu honen VII. tituluan ezarritakoa. Hori dela eta, kirolari horiek foru agindu hone-
tan araututako baldintzetan parte hartu beharko dute, bai eta denboraldi bakoitzean kirolariek 
parte hartzeko baldintza zehatzak arautzen dituen urteko araudiarekin bat ere”.



2022ko maiatzaren 16a, astelehena  •  56 zk. 

7/20

2022-01263

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Hamabost. Hirugarren xedapen gehigarria gehitzen da eta honela idatzita geratzen da:

“Hirugarrena. Eranskinak.

Honako eranskin hauek onesten dira:

• I. eranskina: jardueren eskaintza.

• II. eranskina: kirol anitzeko jardueren programa.

• III. eranskina: entitateen izen ematea.

• IV. eranskina: parte hartzaileen izen ematea.

• V. eranskina: joan-etorri eskaera.

• VI. eranskina: autorizazio/baimen eskaera”.

Azken xedapen bakarra. Foru agindu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko 
da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 6a

Kultura eta Kirol Saileko diputatua
ANA M. DEL VAL SANCHO

Kirol zuzendaria
ANA ROSA LÓPEZ DE URALDE GÓMEZ
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I. ERANSKINA / ANEXO I 

 

 

KIROL MODALITATEA KATEGORIAK* IZEN EMATEA
Azken eguna

JOKALARIEN KOPURUA
Gutxienez / Gehienez

LEHIAKETA HASIERA

Kirol modalitatea
Modalidad deportiva

Kategoria adierazi
Expresar categoría

Data
Fecha

Kopurua
Número

Data
Fecha

* Zelda ilunek KATEGORIA ANITZA onartzen dute /  Las celdas sombreadas admiten CATEGORÍA MÚLTIPLE

MODALIDAD DEPORTIVA CATEGORÍAS*
INSCRIPCIÓN
Fecha límite

Nº JUGADORES
Mínimo / Máximo COMIENZO COMPETICIÓN

ESKOLA KIROLA - DEPORTE ESCOLAR
Temporada:

PARTE HARTZEKO IBILBIDEA                                                                                    
PARTE HARTZEKO LEHIAKETAK                                                                      

 ITINERARIO DE PARTICIPACIÓN
COMPETICIONES DE PARTICIPACIÓN

PARTE HARTZEKO IBILBIDEA                                                                                                                               
KIROLETAN HASTEKO JARDUERAK                                                                                                                           

KIROL MODALITATEA IZEN EMATEA - Azken eguna ENTITATE SUSTATZAILEAK

MODALIDAD DEPORTIVA INSCRIPCIÓN - Fecha límite ENTIDADES PROMOTORAS

KIROL JARDUERA ANITZA "A"
MULTIACTIVIDAD DEPORTIVA "A"

Data
Fecha

IKASTETXEAK
CENTROS ESCOLARES

KIROL JARDUERA ANITZA "B"
MULTIACTIVIDAD DEPORTIVA "B"

Data
Fecha

IKASTETXEAK
CENTROS ESCOLARES

KIROL MODALITATEA IZEN EMATEA - Azken eguna ENTITATE SUSTATZAILEAK
MODALIDAD DEPORTIVA INSCRIPCIÓN - Fecha límite ENTIDADES PROMOTORAS

Kirol modalitatea
Modalidad deportiva

Data
Fecha

KIROL ELKARTEAK
ENTIDAD DEPORTIVA

PARTE HARTZEKO IBILBIDEA 
JOLASEKO JARDUERAK                                                                                                                                         

JARDUERA IZEN EMATEA
Azken eguna

ALDIA

ACTIVIDAD INSCRIPCIÓN
Fecha límite

PERIODO

Kategoria adierazi
Expresar categoría

Data
Fecha

IKASTURTEA
CURSO ESCOLAR

Kategoria adierazi
Expresar categoría

Prebenjamín

CATEGORÍAS *

ESKOLA KIROLA - DEPORTE ESCOLAR

 ITINERARIO DE PARTICIPACIÓN
ACTIVIDADES DE INICIACIÓN

KATEGORIAK *

CATEGORÍAS *

Kategoria adierazi
Expresar categoría

Kategoria adierazi
Expresar categoría

KATEGORIAK *

**Izen ematearen azken eguna / Fecha límite inscripción: 

   ITINERARIO DE PARTICIPACIÓN
ACTIVIDADES DE RECREACIÓN

KATEGORIAK

CATEGORÍAS

Kategoria adierazi
Expresar categoría

JARDUEREN ESKAINTZA  OFERTA DE ACTIVIDADES 
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KIROL MODALITATEA KATEGORIAK IZEN EMATEA
Azken eguna

JOKALARIEN KOPURUA
Gutxienezko / Gehienezko

DENBORALDI HASIERA

MODALIDAD DEPORTIVA CATEGORÍAS INSCRIPCIÓN
Fecha límite

Nº JUGADORES
Mínimo / Máximo

COMIENZO DE TEMPORADA

Kirol modalitatea
Modalidad deportiva

Kategoria adierazi
Expresar categoría

Data
Fecha

Kopurua
Cantidad

Data
Fecha

KIROL MODALITATEA KATEGORIAK
MODALIDAD DEPORTIVA CATEGORÍAS

Kirol modalitatea
Modalidad deportiva

Kategoria adierazi
Expresar categoría

ERRENDIMENDUAN HASTEKO LEHIAKETAK                                      COMPETICIONES DE INICIACIÓN AL RENDIMIENTO

ESKOLA KIROLA - DEPORTE ESCOLAR

ERRENDIMENDUAN HASTEKO IBILBIDEA                                               ITINERARIO DE INICIACIÓN AL RENDIMIENTO

TEKNIFIKAZIO JARDUERAK                                                                                           ACTIVIDADES DE TECNIFICACIÓN
ERRENDIMENDUAN HASTEKO IBILBIDEA                                              ITINERARIO DE INICIACIÓN AL RENDIMIENTO
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II. ERANSKINA / ANEXO II 

ENTITATEA  ENTIDAD 

IFZ  NIF  Izena  Nombre 

   

Helbidea (kalea)  Domicilio (calle)  Zk.  Nº  Letra  Esk.  Esc.  Sol.  Piso  Aldea  Mano 

           

Herrialdea  País  Probintzia  Provincia  Udalerria  Municipio   Herria  Localidad  PK  C. P. 

         

Telefonoa  Teléfono  Mugikorra  Móvil  Posta elektronikoa  Correo electrónico 

     

KIROL JARDUERA ANITZ TALDEEN ZERRENDA 
LISTADO DE GRUPOS DE MULTIACTIVIDAD DEPORTIVA 

 

Taldearen zbk. 
N.º de equipo 

Taldearen izena 
Nombre del grupo 

Modalidad 
Modalitatea 

(1) (2) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

(1) Kirol jarduera anitza (A)  Multiactividad deportiva (A) 
(2) Kirol jarduera anitza + kirola (B) edo Jarduera erritmikoak  Multiactividad deportiva + deporte (B) o Actividades rítmicas 

 
 
 
 
 
 

Zerrenda honetan zehaztutako taldeetako 
bakoitzaren memoria/proiektua aurkeztu beharko da 
eta agiri honen 2. orrialdean agertzen den galdetegia 
bete. 

 De cada uno de los grupos especificados en este listado 
deberá entregarse una memoria/proyecto completando el 
cuestionario que se presenta en la página 2 de este 
documento. 

KIROL JARDUERA ANITZETAKO PROIEKTUA  PROYECTO DE MULTIACTIVIDAD DEPORTIVA 
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TALDEAREN MEMORIA-PROIEKTUA  MEMORIA-PROYECTO DEL GRUPO 

Taldearen zbk. 
N.º de equipo  Taldearen izena  Nombre del equipo 

   
   

Modalidad Modalitatea  Kirol jarduera anitza (A) / Multiactividad deportiva (A) 
 Kirol jarduera anitza + kirola (B) / Multiactividad deportiva + deporte (B) 

  
Taldea KIROL JARDUERA ANITZAK + KIROLA (B) edo JARDUERA ERRITMIKO motakoa bada, burutzen den KIROLA edo JARDUERA adierazi 
Si la modalidad del equipo es MULTIACTIVIDAD DEPORTIVA + DEPORTE (B) o ACTIV. RÍTMICAS, indicar DEPORTE o ACTIVIDAD que se desarrolla 
 

 

Jarduera honako ikasmailetara zuzendua da 
Cursos escolares a los que se dirige la actividad 

 LH 1. / 1º E.P. 
 LH 2. / 2º E.P. 

 LH 3. / 3º E.P. 
 LH 4. / 4º E.P. 

 LH 5. / 5º E.P. 
 LH 6. / 6º E.P. 

 
Entrenamenduen lekua 
Lugar de entrenamiento  Entrenamenduen egunak 

Días de entrenamiento  Entrenamenduen orduak 
Horas de entrenamiento  Saioaren iraupena 

Duración de la sesión 
       

 
Monitorearen izen-abizenak  Nombre y apellidos del monitor/a   Monitorearen titulazioa  Titulación del monitor  
   

 

Edukien kronograma  Cronograma de contenidos 
Hilabeteak  Meses Asteak  Semanas 

Urria 
Octubre      

Azaroa 
Noviembre      

Abendua 
Diciembre      

Urtarrila 
Enero      

Otsaila 
Febrero      

Martxoa 
Marzo      

Apirila 
Abril      

Maiatza 
Mayo      

Ekaina 
Junio      

 
 

Tokia eta data  Lugar y fecha 
 
 

 
 
 
 
 

Entitatearen ardunadunaren sinadura 
Firma de la persona responsable de la entidad 
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III. ERANSKINA / ANEXO III 

ENTITATEA  ENTIDAD 

IFZ  NIF  Izena  Nombre 

   

Helbidea (kalea)  Domicilio (calle)  Zk.  Nº  Letra  Esk.  Esc.  Sol.  Piso  Aldea  Mano 

           

Herrialdea  País  Probintzia  Provincia  Udalerria  Municipio   Herria  Localidad  PK  C. P. 

         

Telefonoa  Teléfono  Mugikorra  Móvil  Posta elektronikoa  Correo electrónico 

     

 
Entitate mota  Tipo de entidad 

 Kluba edo kirol taldea 
Club o agrupación deportiva  Ikastetxea 

Centro educativo  Federazioa 
Federación  Elkartea 

Asociación  
Toki erakundea 
Entidad local 

 
Soldatapeko langileak ditu 
Tiene personal asalariado  

 

Erakundeari lotutako ikastetxeak  Centros educativos asociados a la entidad 

 BAI 
SÍ 

  EZ 
NO 

  

ARDURADUNA  RESPONSABLE 

NAN/AIZ  DNI/NIE Izen-abizenak  Nombre y apellidos 

   

Telefonoa  Teléfono  Kargua  Cargo  

     
Emakumea 
Mujer 
 

  
Gizona 
Hombre 

KOORDINATZAILEA  COORDINADOR/A 

NAN/AIZ  DNI/NIE Izen-abizenak  Nombre y apellidos 

   

Telefonoa  Teléfono  Kargua  Cargo  

     
Emakumea 
Mujer 
 

  
Gizona 
Hombre 

 
  

ENTITATEEN INSKRIPZIOA  INSCRIPCIÓN DE ENTIDADES 
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SEXU-DELITUGILEEN ERREGISTRO ZENTRALAREN ZIURTAGIRI NEGATIBOA 
CERTIFICACIÓN NEGATIVA DEL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES  

 
 

 

Adierazten dut ordezkatzen dudan erakundeak Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa 
duela adingabeekin lan egin ohi duen edozein pertsona, boluntario edo laguntzaileri dagokionez 

Declaro que la entidad a la que represento dispone de la certificación negativa del Registro Central de delincuentes 
sexuales respecto de cualquier persona, voluntario/a o colaborador/a que trabaja habitualmente con menores en sus 
actividades. 

 
 

DATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO ADIERAZPENAK 
DECLARACIONES CON RELACIÓN AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
   

Datuak babesteko oinarrizko argibidea  Información básica sobre protección de datos 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko 
apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan 
(DBEO) ezarritakoa betetzeko, jakinarazten dizugu 
ematen dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiak 
tratatuko dituela eta “T-38 Kirolariak” 
tratamenduetan erantsiko direla, helburu honekin: 
Eskola Kirola kudeatzea, kirolaren arloko bekak eta 
dirulaguntzak ematea, kirolprestakuntzako ikastaroak 
egitea, jarduerak ikuskatzea, iradokizunak eta 
zalantzak kudeatzea. 

 Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
(RGPD), le informamos que los datos que usted nos 
facilita van a ser tratados por la Diputación Foral de 
Álava y se van a incorporar en los tratamientos de  
“T38-Deportistas” para la finalidad de: organización 
del programa de Deporte Escolar, concesión de 
subvenciones relacionadas con actividades y 
entidades deportivas, realización de cursos de 
formación deportiva, inspección de actividades y 
gestión de sugerencias. 

Datu horiek isilpekoak dira eta horixe bermatzen 
dugu, ez baitzaizkie jakinaraziko hirugarrenei, salbu 
eta legez baimentzen diren kasuetan. 

 Garantizamos la confidencialidad de sus datos, no 
siendo comunicados a terceras personas fuera de los 
supuestos habilitados legalmente.  

Aukeran izango duzu datuetan sartu, haiek zuzendu, 
ezereztu, haien aurka egin eta tratamendua 
mugatzeko eskubideak erabiltzea, zeinak DBEOk 
aitortzen baititu, eta, horretarako, Egoitza 
Elektronikoaz baliatu ahalko zara www.araba.eus 
atarian edo Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren 
bulegora jo ahalko duzu (Probintzia plaza, 5, 01001 
PK, Gasteiz –Araba). 

 Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición y limitación que 
reconoce el RGPD a través de la Sede Electrónica en 
www.araba.eus , o dirigiéndose a la Oficina de 
Registro de la Diputación Foral de Álava, Plaza de la 
Provincia, 5, CP 01001 Vitoria - Gasteiz (Álava). 

Argibide gehiago: 

https://www.araba.eus/web/LegezkoOharHedatua 

 Para más información: 

https://web.araba.eus/es/aviso-legal-ampliado 
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Onartzen dut Arabako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuak datu horiek kudeaketa egin dezatela helburu 
honei jarraituz: Eskola Kiroleko programa antolatzea, kirol ekintzekin eta entitateekin zerikusia duten 
dirulaguntzak kudeatzea, kirol prestakuntzako ikastaroak egitea, jarduerak ikuskatzeko eta iradokizunak 
kudeatzea. 

Acepto que el Servicio de Deporte de la Diputación Foral de Álava gestione estos datos según las finalidades de: 
organización del programa de Deporte Escolar, concesión de subvenciones relacionadas con actividades y 
entidades deportivas, realización de cursos de formación deportiva, inspección de actividades y gestión de 
sugerencias. 

 
Ezagutzen eta onartzen ditut ordezkatzen dudan erakundea Eskola Kirolaren programa kudeatzeko 
beharrezkoak diren datu pertsonalen tratamenduaren arduradun gisa behartzen duten estipulazioak. 

Conozco y acepto las estipulaciones que obligan a la entidad a la que represento en calidad de encargada del 
tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión del programa de Deporte Escolar. 

 

Adierazten dut eskola-kiroleko kanpainan izena emateko bildu ditugun datuak dituzten parte-hartzaileek 
beharrezko informazioa jaso dutela beren datu pertsonalen tratamenduaren xedeari buruz, eta aipatutako 
helbururako tratamendu horretarako baimena eman dutela. Hori egiaztatzen duten agiriak gure 
erakundearen legezko helbidean daude. 

Declaro que las personas participantes cuyos datos hemos recabado para la inscripción en la campaña de deporte 
escolar han recibido la información necesaria sobre la finalidad del tratamiento de sus datos personales, y han 
dado su consentimiento a dicho tratamiento para la finalidad mencionada. Los documentos que lo acreditan se 
encuentran depositados en el domicilio legal de nuestra entidad. 

 

 

 

 

 

 
Tokia eta data  Lugar y fecha 

 
 

 

 

 

Entitatearen ardunadunaren sinadura 
Firma de la persona responsable de la entidad 
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IV. ERANSKINA / ANEXO IV 
 

 

Parte-hartzailearen izena  Nombre de la persona participante  NAN/AIZ  DNI/NIE 

   

  Parte-hartzaile mota  Tipo de participante 

 Emakumea 
Mujer  Gizona 

Hombre   Kirolaria 
Deportista  Monitorea 

Monitor/a  Epailea 
Juez/a  Ordezkaria 

Delegado/a 

Jaioteguna  Fecha de nacimiento  Ikastetxea  Centro educativo  Ikasturtea  Curso 
     

 
Adingabea izanez gero, adierazi gurasoen/tutorearen datuak 
En caso de que sea menor de edad indicar datos de la madre/padre/tutora/tutor 

 

Ama/aita/tutorearen izena  Nombre de la madre/padre/tutora/tutor  NAN/AIZ  DNI/NIE 

   

Telefonoa  Teléfono  Mugikorra  Móvil  Posta elektronikoa  Correo electrónico 

     
   

Kirol-modalitatea  Modalidad deportiva  Zein zentrotan inskribatzen den  Centro en el que se inscribe 

   
 

Datuak babesteko oinarrizko argibidea  Información básica sobre protección de datos 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko 
apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (DBEO) 
ezarritakoa betetzeko, jakinarazten dizugu ematen 
dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiak tratatuko 
dituela eta “T-38 Kirolariak” tratamenduetan erantsiko 
direla, helburu honekin: Eskola Kirola kudeatzea, 
kirolaren arloko bekak eta dirulaguntzak ematea, 
kirolprestakuntzako ikastaroak egitea, jarduerak 
ikuskatzea, iradokizunak eta zalantzak kudeatzea. 

 

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), le informamos 
que los datos que usted nos facilita van a ser tratados por 
la Diputación Foral de Álava y se van a incorporar en los 
tratamientos de  “T38-Deportistas” para la finalidad de: 
organización del programa de Deporte Escolar, concesión 
de subvenciones relacionadas con actividades y entidades 
deportivas, realización de cursos de formación deportiva, 
inspección de actividades y gestión de sugerencias. 

Datu horiek isilpekoak dira eta horixe bermatzen dugu, ez 
baitzaizkie jakinaraziko hirugarrenei, salbu eta legez 
baimentzen diren kasuetan. 

 Garantizamos la confidencialidad de sus datos, no siendo 
comunicados a terceras personas fuera de los supuestos 
habilitados legalmente.  

Aukeran izango duzu datuetan sartu, haiek zuzendu, 
ezereztu, haien aurka egin eta tratamendua mugatzeko 
eskubideak erabiltzea, zeinak DBEOk aitortzen baititu, 
eta, horretarako, Egoitza Elektronikoaz baliatu ahalko 
zara www.araba.eus atarian edo Arabako Foru 
Aldundiaren Erregistroaren bulegora jo ahalko duzu 
(Probintzia plaza, 5, 01001 PK, Gasteiz (Araba). 

 Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición y limitación que 
reconoce el RGPD a través de la Sede Electrónica en 
www.araba.eus, o dirigiéndose a la Oficina de Registro de 
la Diputación Foral de Álava, Plaza de la Provincia, 5, CP 
01001 Vitoria - Gasteiz (Álava). 

Argibide gehiago: 
http://www.araba.eus/web/LegezkoOharHedatua 

 Para más información: 
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado 

PARTE-HARTZAILEEN INSKRIPZIOA  INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 
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Onartzen dut Arabako Foru Aldundiak eta Entitate laguntzaileak nire datuen kudeaketa egin dezatela 
helburu honei jarraituz: Eskola Kiroleko programa antolatzea, kirol ekintzekin eta entitateekin zerikusia 
duten dirulaguntzak kudeatzea, kirol prestakuntzako ikastaroak egitea, jarduerak ikuskatzeko eta 
iradokizunak kudeatzea. 

Acepto que Diputación Foral de Álava y las Entidades colaboradoras gestionen mis datos según las finalidades de: 
organización del programa de Deporte Escolar, concesión de subvenciones relacionadas con actividades y entidades 
deportivas, realización de cursos de formación deportiva, inspección de actividades y gestión de sugerencias. 

 

 

 
Tokia eta data  Lugar y fecha 

 
 
 
 
 
 
 

Parte-hartzailearen sinadura 
Firma de la persona participante 

 
 
 
 
 
 

Ama/aita/tutorearen sinadura (adingabeen kasuan) 
Firma de madre/padre/tutora/tutor (en el caso de menores de edad) 

 



2022ko maiatzaren 16a, astelehena  •  56 zk. 

17/20

2022-01263

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

 

 

 

  

 
 

1/2 

V. ERANSKINA / ANEXO V 
 

ENTITATEA  ENTIDAD 

IFZ  NIF  Izena  Nombre 

   

Helbidea (kalea)  Domicilio (calle)  Zk.  Nº  Letra  Esk.  Esc.  Sol.  Piso  Aldea  Mano 

           

Herrialdea  País  Probintzia  Provincia  Udalerria  Municipio   Herria  Localidad  PK  C. P. 

         

Telefonoa  Teléfono  Mugikorra  Móvil  Posta elektronikoa  Correo electrónico 

     

ARDURADUNA  RESPONSABLE 

NAN/AIZ  DNI/NIE Izen-abizenak  Nombre y apellidos 

   

Telefonoa  Teléfono  Kargua  Cargo  

     
Emakumea 
Mujer 
 

  
Gizona 
Hombre 

ESKATUTAKO JOAN-ETORRIA  DESPLAZAMIENTO SOLICITADO 

Kirol-modalitatea  Modalidad deportiva  

 

Adierazi dagokiona  Marcar lo que corresponda: 

 
Topaketak edo partidak 
Encuentros o partidos  

  Aldizkako entrenamenduak 
Entrenamientos periódicos 

Data  Fecha:   Asteko egunak  Días de la semana 

    Astelehena 
Lunes  Asteartea 

Martes  Asteazkena 
Miércoles  Osteguna 

Jueves  Ostirala 
Viernes 

 
  

JOAN-ETORRIEN ESKAERA  SOLICITUD DE DESPLAZAMIENTOS 
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ESKATUTAKO JOAN-ETORRIA  DESPLAZAMIENTO SOLICITADO 

 
Eskola umeak bizi diren herrian jaso eta jarduera lekura eramatea. 
Recogida de escolares en su población de residencia y traslado al lugar de la actividad. 

IBILBIDEA  RECORRIDO 
Bizilekua eta geltokiaren lekua 

Población de residencia y lugar de la parada 
Ordua 
Hora 

Jardueraren lekua 
Lugar de la actividad 

Eskola ume kop. 
N.º de escolares 

    

    

 Eskola umeak jarduera lekuan jaso eta bizi diren herrira eramatea. 
Recogida de escolares en el lugar de la actividad y traslado a su población de residencia. 

IBILBIDEA  RECORRIDO 
Jardueraren lekua 

Lugar de la actividad 
Ordua 
Hora 

Bizilekua eta geltokiaren lekua 
Población de residencia y lugar de la parada 

Eskola ume kop. 
N.º de escolares 

    

 

GARRAIOA ERABILIKO DUTEN KIROLARIEN ZERRENDA 
RELACIÓN DE DEPORTISTAS QUE USARÁN EL TRANSPORTE 

Izen-abizenak  Nombre y apellidos Jaiotza urtea 
Año de nacimiento 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LAGUNTZAILEAK  ACOMPAÑANTES 

Izen-abizenak  Nombre y apellidos 
 
 
 
 

 

 
Tokia eta data  Lugar y fecha 

 
 
 
 

Entitatearen ardunadunaren sinadura 
Firma de la persona responsable de la entidad 
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VI. ERANSKINA / ANEXO VI 

ESKATZAILEA  SOLICITANTE 

IFZ/NAN/AIZ  NIF/DNI/NIE  Izena / Sozietatearen izena  Nombre / Razón social 

   

Helbidea (kalea)  Domicilio (calle)  Zk.  Nº  Letra  Esk.  Esc.  Sol.  Piso  Aldea  Mano 

           

Herrialdea  País  Probintzia  Provincia  Udalerria  Municipio   Herria  Localidad  PK  C. P. 

         

Telefonoa  Teléfono  Mugikorra  Móvil  Posta elektronikoa  Correo electrónico 

     

LEGEZKO ORDEZKARIA  RESPRESENTANTE LEGAL 

(Pertsona juridikoentzat nahitaezkoa da  Obligatorio para las personas jurídicas) 

NAN/AIZ  DNI/NIE Izen-abizenak  Nombre y apellidos 

   

Telefonoa  Teléfono  Kargua  Cargo  

     
Emakumea 
Mujer 
 

  
Gizona 
Hombre 

HONETARAKO BAIMENA ESKATZEN DU  SOLICITA AUTORIZACIÓN/PERMISO PARA 

Adierazi dagokiona  Marcar lo que corresponda 

 Eskola-kirolaren programan sartzen ez diren eskola-kiroleko lehiaketak antolatzea eta horietan parte hartzea. 
Organización y participación en competiciones deportivas escolares no incluidas en el programa de deporte escolar. 

 
Eskola-kirolariek lehiaketa ofizialean parte hartzea, adinagatik dagokiona baino goragoko kategoria batean. 
Participación de deportistas escolares en competición oficial en una categoría inmediatamente superior a la que le corresponde por su 
edad. 

 
Eskola-kirolariek lehiaketa ofizialean parte hartzea, adinagatik dagokiona baino beheragoko kategoria batean. 
Participación de deportistas escolares en competición oficial en una categoría inmediatamente inferior a la que le corresponde por su 
edad. 

 
Eskola-kirolariak matrikulatuta dagoen kirol zentroaz besteko kirol erakunde bateko taldean aritzea. 
Participación de deportistas escolares en equipos de entidades deportivas distintas al centro escolar en el que se encuentran 
matriculados. 

 Kirol-jarduerak kontzentrazio-erregimenean egiten dituzten kirol-erakundeen parte-hartzea.  
Participación de entidades deportivas que realicen actividades deportivas en régimen de concentración. 

 Federazio-lizentziak izapidetzea. 
Tramitación de licencias federativas. 

 Eskola-kirolariek beste lurralde batzuetako eskola-kiroleko programetan parte hartzea. 
Participación de deportistas escolares en programas de deporte escolar de otros territorios. 

BAIMENEN ESKAERA  SOLICITUD DE AUTORIZACIONES/PERMISOS 
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Denboraldia  Temporada  Kirol-modalitatea  Modalidad deportiva 

   
 
 

KIROLARIEN ZERRENDA  RELACIÓN DE DEPORTISTAS 

Izen-abizenak  Nombre y apellidos Jaiotza urtea 
Año de nacimiento 

Kategoria 
Categoría 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

ESKAERAREN ARRAZOIAK  MOTIVOS ALEGADOS 

 

 
 

 
Tokia eta data  Lugar y fecha 

 
 
 
 

 
Entitatearen ardunadunaren sinadura 

Firma de la persona responsable de la entidad 
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