
INSKRIPZIO ORRIA IGEKO BAZKIDEEN DATUEN EGUNERATZEA  
 

Fitxa hau bete beharrezkoa da bai elkartean alta ematekoa, daturen batean aldaketak burutzeko bai 
gurasoen elkartean baja emateko. Honetarako “X” batekin markatu beharko da arrazoia eta dagozkion 

datuak betetzea. 
 

ARRAZOIA 

ALTA IGEn  DATUEN ALDAKETA  BAJA IGEn  

 
FAMILIAKO DATUAK 
AITAREN DATUAK/TUTOREA: 

IZENA  ABIZENAK  

MUGIKORRA  E-MAIL  

 
AMAREN DATUAK/TUTOREA: 

IZENA  ABIZENAK  

MUGIKORRA  E-MAIL  

 

HELBIDEA  P.K  HERRIA  

 

IKASLEAREN IZEN ABIZENAK MAILA A/B/ Kolorea 

   

   

   

   

 
ORDAINKETA ERA: BANKETXE HELBIDERATZEA 
Eskertuko nuke aurrerantzean eta kontrako abisurik ez den bitartean ,Berango Merana IGEk  ezarritako 21 euroko kuota (familia eta 
ikasturte bakoitzeko) hurrengo hurrengo kontu korrontetik pasatzea:  

BANKETXEA EDO KUTXA  

TITULARRA  

TITULARRAREN NAN hizkia barne  

IBAN (BEZEROAREN KONTU KODE ZAHARRA) 

IBAN KODEA ENTITATEA BULEGOA D.C. KONTU ZENBAKIA 

E S                       

 
OHAR GARRANTZITSUA 

Inskripzio orriaren izenpetzeak Berango Merana Ikastetxeko Ikasleen Gurasoen Elkartearen Estatutuen onarpena eta erregularizazio araudiaren onarpena dakar (ikus 
atzekaldea).Norberaren datu pertsonalak borondatez  ematen ditu bazkide bakoitzak, beraien egiaztasuna garantizatuz 
 
15/1999 Datu Pertsonalen Babeserako den Lege Organikoaren arabera, orrialde honetako datuak IGE eta bazkideen arteko etorkizuneko harremanak errazteko elkarteko 
fitxategi batean sartuko direla jakinerazten dizuegu.. Hala ere, zure eskubideak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko BERANGO Merana IGE 
Torrekolanda Kalea 8 48640 Berango, jo beharko duzula . 

 
AMA/AITA EDO TUTOREAREN SINADURA: 

Derrigorrezko baldintza paperaren aurkezpenerako                               20          ko                         -n           a,                       -n 
  



 
ERREGULAZIO ARAUAK 

 
1. Elkartean alta emateko derrigorrezkoa da inskripzio orria betetzea, bertan dauden hutsune 

guztiak osatuz, eskaneatu eta emailez  bidaltzea edota Igeko postontzian izenpetuta uztea. 

 
2. Bazkide kuota urterokoa izango da eta familia bakoitzeko, edozein izanik seme alaben 

kopurua. 

 
3. Helbideratutako ordainagirien itzulerak sor dezakeen edozein koste bazkidearen kontura 

joango da. 

 
4. Datuen edozein aldaketa burutzeko, berriro ere fitxa bete behar izango da, aldatu nahi diren 

datuak nahita ez betez, eta berriro ere, eskaneatu eta emailez bidaltzea edo IGEko 

postontzian izenpetuta uztea. 

 
5. Elkartetik baja eman nahi duten bazkideak ezinbestekoa dute inskripzio orria betetzea eta 

“IGEN BAJA” deritzon arrazoia markatzea, emailez bidaltzea edo IGEKO postontzian 

izenpetuta uztea. 

 
6. Bazkideak tarifa bereziez gozatuko dute eskolaz kanpoko ekintzetan hala nola, elkarteak 

burutu ditzakeen bestelako ekintzetan ere. 

 
7. Elkartearen estatutuak eskuragai daude bazkideentzako gure web orrialdean 

www.ampaberangomerana.com 

 

http://www.ampaberangomerana.com/

