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2020-2021 denboraldiko kirol ekintzetarako dirulaguntza eskabidea

Espediente zenbakia :

Erakundearen izena :

Helbidea :

Herria : Posta Kodea : IFK :

 Agiri-aurkezlearen izen-abizenak :

NAN : Helbidea : Herria:

Harremanetarako pertsonaren izen-abizenak :

NAN : Helbidea : Herria :

Posta Kodea Tel.: e-mail:

BAIMENAK. Baimena ematen diot espresuki HERNANIKO UDALAri, Foru-Ogasunetik beharrezkoak diren 
hurrengo datuak zuzenean jasotzeko, haiekin egiazta dezan ohiko kirol jarduera egiteko dirulaguntza 
eskatzeko baldintza guztiak betetzen direla.

                                     □          □
                                    BAI                                            EZ   

Entitatearen legezko ordezkoaren izen-abizenak :

NAN :

Sinadura :

Hernani, 2022ko           en      

Aurkezlearen sinadura    
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AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA :       ( X jar ezazu)

Eskabide orria sinatuta /

Entitate eskatzailearen estatutuak (eratu berria bada)

Elkarteen Udal Erregistroan izena emanda dagoenaren ziurtagiria (hala izanez gero)

Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia

Curriculuma entitate eskatzailearen curriculuma gutxieneko datuekin:

1- Talde kopurua, kirol modalitate eta kategoria bakoitzean.

 2. Abian den urteko Hernaniko kirolari edo federatu kopurua eta horien zerrenda; klubeko kide  
direnak eta dagokion federazioak emanda

3. Entrenatzaile edota monitore kopurua eta zerrenda.

4. Klubeko kideen aurreko denboraldiko kirol balantzea (sailkapenak, egutegiak, txapelketak, 
hautetsiak)

5. 2020-2021eko ekitaldiko balantze ekonomikoa deskribapen zehatzarekin eta diru sarreren zein 
gastuen justifikazioa (1. eranskina)

6. Sustapenerako kirol jardueren antolaketa herritar guztiei zuzendua. Jarduera bakoitzaren 
dokumentazioa atxiki behar da.

7.- Emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasun sustatzeko bereziki antolatutako jarduerak 
eta erabakiak

8.- Kirol klubak bete beharreko hizkuntza irizpideen betetze maila adierazten duen agiria (2.   
eranskina) (2. eranskina)

 Instituzio, erakunde eta abarrei egindako dirulaguntza eskaeren edota jasotako kopuruaren
zinpeko aitorpena

 Eskatzailearen kontu korrontearen jabetza ziurtatzen duen agiria.

 Zerga betebeharrak,  Ogasunarekin eta Gizarte  Segurantzarekin eginean dituela ziurtatzen
duen agiria
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1. ERANSKINA

GASTU ETA SARREREN BALANTZE ZEHATZA

GASTUAK GUZTIRA (€)

Langile gastuak

Kirol lizentziak

Entrenatzaileei ordainketak

Arbitrajea ordainketak

Profesionalak (mediku, masajista…)

Kirol materiala

Garraioa

Aseguroak

Bestelakoak

SARRERAK GUZTIRA (€)

Babesleak eta Publizitatea

Sarrerak

Beste dirulaguntzak

Bestelakoak

DEFIZITA (GASTUAK-SARRERAK)

ERANTSI BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

- Gastu eta sarreren zerrenda zenbakitua eta sailkatua,  goian zehaztutako kontzeptuen 
arabera antolatuta. Zerrendan zehaztu behar dira: faktura zenbakia, faktura data, 
hartzekoduna, gastu azalpena, zenbatekoa, eta ordainketa data.

- Fakturen kopiak, kontzeptuka sailkatuta: soilik, fakturarekin edota ziurtagiriekin 
justifikatutako gastuak hartuko dira kontuan.

- Jasotako beste diru-laguntzen zehaztapena. Ebazpenen kopiak.

2. ERANSKINA
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KIROL KLUBAK BETE BEHARREKO HIZKUNTZA IRIZPIDEEN BETETZE MAILA ADIERAZTEN DUEN AGIRIA

Kirol klubaren izena

Lehendakariaren izen-abizenak

Kirol Klubaren lehendakari naizen aldetik, AITORTZEN DUT klubaren HIZKUNTZA IRIZPIDEEN betetze maila 
ondorengoa dela

1.-  Adin gabekoekin eta  gazteekin ditugun harremanen hizkuntza

 Ahozkoa: entrenamenduak, aldageletako tertuliak eta aholkuak... euskaraz dira? /
     

  beti    gehienetan      inoiz ez
 Material idatzia, oharrak... euskaraz dira?

  beti    gehienetan      inoiz ez

2.- Herritar ororekin ditugun harremanen hizkuntza

 Ahozkoan (megafonian,  jardueraren aurkezpenean... )  euskara lehentasunez erabiltzen da?
 beti     gehienetan        inoiz ez

 Idatzizkoetan (egitarauak, kartelak, publizitatea eta jarduera egiteko espazio publikoa erabili behar 
izanez gero, bertan jarritako idatziak barne) euskara lehentasunez erabiltzen da? /

      
                 beti     gehienetan         inoiz ez

3.- Udalarekin ditugun harremanen hizkuntza

 Ahoz
 beti edo gehienetan euskaraz
 batzuetan euskaraz, besteetan gaztelaniaz
 beti edo gehienetan gaztelaniaz

 Idatziz
 beti edo gehienetan euskaraz
 batzuetan euskaraz, besteetan gaztelaniaz
 beti edo gehienetan gaztelaniaz

Agiri honekin batera entregatu behar dira hizkuntza irizpideak betetzen direla egiaztatzen duen
dokumentazio grafikoa (adin gabekoei, gazteei nahiz gurasoei zuzendutako oharrak, jarduerak
iragartzeko kartelak eta egitarauak...)
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3. ERANSKINA

BERDINTASUNA BALORATZEKO IRIZPIDEAK

MAILAKAKETA
 A: Neurri edo proiektu estrukturalak, eta arlo ezberdinetan eragiten duten neurriak. Neurri hauek 
gainera, ekintza positiboekin batera jarri daitezke abian.

B: Unean-uneko ekintzak eta ekintza positiboak.

C: Arlo bakar batean egiten den ekintza, eta berez berdintasuna sustatzeko egitura-aldaketarik 
eragiten ez duena. Hau da, eskaintzaren kalitatea hobetzea, partaidetza handitzea edo kirol uztea 
ekiditea ez da ekintza honen ondorio zuzena izango.

 D: Ez ditu baldintzak betetzen berdintasun arloan dirulaguntza jasotzeko. Berez oinarrizkoak diren 
baliabideak ekintza positibotzat hartzea eta horrela aurkeztea.

MAILA / ARLOA A B C D
Antolakuntza 
eta 
funtzionamendu
a

-Emakumeak 
zuzendaritzan 
(emakumeen 
ikuspegia sartzeko 
asmoa).

-Emakumeak 
zuzendaritzan.

Aurrekontuaren 
kudeaketa

-Maila bereko 
entrenatzaile 
emakume eta gizonei 
berdin ordaindu.
-Inbertsioak
edo erosketak egiteko 
orduan sexua kontuan 
hartu.

Kirol proiektua -Emakume 
entrenatzailea.
-Entrenatzeko 
baliabideak hobetu 
(ordutegiak, materiala,
etab.).

-Eskoletan neskak
erakartzeko 
kanpaina.

-Entrenatzailea 
emakumea da.

-Entrenatzailea 
dute.
-Eskaintza mistoa 
da.
 

Prestakuntza 
proiektua

-Hautatutako kirolariei 
dirulaguntza 
entrenatzaile 
prestakuntza egiteko 
eta elkartearekin 
konpromezua 
hartzeko.

Komunikazioa -Emakume kirolariak 
ere bisibilizatu herrian,
eskoletan etab.
-Komunikazio ez 
sexista karteletan, 
web orrian, etab. -

-Emakume 
kirolarien eguna 
(kirol 
horretakoa).

Hizkuntza ez 
sexista 
publizitatean.
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4. eranskina

Bankuko kontu korrentearen  datuak

Entitate eskatzailearen izena :

IFK

Entitatearen helbidea

Herria :

PK

Probintzia :

Kontu korrontea

Titularra :

Finantza erakundea :

Kontu korronte zenbakia (20 digitu):

Hernani, 2022ko       en

Aurkezlearen sinadura
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1. PUNTUA: LIZENTZIAK

Alebinak infantilak kadeteak jubenilak juniorrak seniorrak

Txapelketa Txapelketa Txapelketa Txapelketa Txapelketa Txapelketa

Ofici
al bai

oficia
l

ez

Ofici
al bai

oficia
l

ez

Oficia
l bai

oficia
l

ez

Oficia
l bai

oficia
l

ez

Oficia
l bai

oficia
l

ez

Oficia
l bai

oficial
ez

Neskak

Mutilak

MAILA

GIPUZKOA
EUSKADI

Espainia

Nazioartekoa

ALEBINAK: errendimendukoak bakarrik jarri behar dira

 III maila  II maila  I maila Titulurik  gabekoak

Entrenatzaileak

2. PUNTUA: GARRAIOA

TALDEA
Partiduetara joaten

diren jokalari kopurua

Etxetik kanpo jokatutako
partiduen kopurua

Nora / Donde

Gipuzkoa
Euskal
Herria

Espainia
Nazioar.

Lerro bakoitzean talde bat
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3. PUNTUA: GUZTIENTZAKO KIROLA ETA PROMOZIOZKO JARDUERAK

URTEZ URTEKOA UNEAN UNEKOA MINUSBALIATUKOA EUSKAL HERRIKOA

4. PUNTUA: EMAKUMEZKOEN ETA GIZONEZKOEN ARTEKO BERDINTASUNA

Diru kopurua banaketa proportzionalki egingo da jardueren kopuruaren arabera. Oso garrantzitsua da 
jardueren azalpena.

5. PUNTUA: UDALAK ANTOLATUTAKO EKINTZETAN LAGUNTZEA
 

I. ERANSKINA – DATUEN BABESERAKO INFORMAZIO OSAGARRIA
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Tratamenduaren arduraduna
Nortasuna: Hernaniko Udala – IFZ: P2004300F
Helbidea: Gudarien plaza 1, 20120 Hernani, Gipuzkoa
Telefonoa: 943 337 000
Datuak babesteko Ordezkaritza (DBO): dbd@hernani.eus

Helburua 
Aurkeztutako eskaera izapidetzea eta kudetzea, dagokion udal departamentuaren bitartez

Datuak gordetzeko epea
Bildu  zireneko  helburua  betetzeko  eta  helburu  horretatik  eta  datuen  tratamendutik  erator  litezkeen  erantzukizunak  zehazteko  behar  den
denboran gordeko dira. Udalean aplika daitekeen artxibo eta dokumentazio araudian xedatutakoari jarraituko zaio.

Legitimazioa
Emandako  datuak  tratatzeko  lege-oinarria,  bai  formularioan  bai  erantsi  daitekeen  dokumentazioan,  DBEOren  6.1.e)  artikulua  izango  da:
tratamendua beharrezkoa da interes  publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari  emandako botere publikoen izenean egindako
eginkizun bat betetzeko:
- 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
- 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
Eskatutako datuak beharrezkoak dira eskabidea behar bezala izapidetzeko.

Hartzaileak
Ez dago aurreikusita datuak hirugarrenei komunikatzea, ez eta datuen nazioarteko transferentziarik egitea ere, legeak hala agintzen ez badu.

Eskubideak
Eragindako pertsonek eskubide hauek dituzte:
Udala beren datuak tratatzen ari den ala ez dioen baieztapena jasotzekoa.

Beren datu pertsonaletara sartzekoa, oker daudenak zuzentzeko eskatzekoa eta, hala badagokio, ezabatzeko eskatzekoa, datuak dagoeneko ez
badira beharrezkoak bildu ziren helbururako, besteak beste. 

Inguruabar jakin batzuetan:

-Beren datuen tratamendua mugatzeko eskatzekoa; kasu horretan Udalak erreklamazioak egiteko edo erreklamazioetatik defendatzeko bakarrik
erabiliko ditu.

-Beren datuen tratamenduaren aurka agertzekoa. Kasu horretan Udalak datuak tratatzeari utziko dio, salbu eta arrazoi legitimo premiatsuak
baldin badaude edo balizko erreklamaziorik egin edo haietatik defendatu behar  bada, erabaki indibidual automatizatuen tratamendua ere
sartzen dela.

-Datuen eramangarritasuna  eskatzekoa,  berak jaso  ahal  izateko  edo beste  arduradun bati  helarazteko,  erabilera  arrunteko  eta  irakurketa
mekanikoko formatu egituratu batean. 

Eskubideak Hernaniko Udalean gauzatu ahal izango dira. Helbidea: Gudarien plaza, 1, 20120 Hernani, Gipuzkoa. Gaian hau adierazi beharko da:
Erref. Datuen babesa.
Zure eskubideak baliatzean  behar bezala  artatu ez bazaituzte,  erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko Euskal Bulegoan. Helbidea:
Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea 71-3. solairua, 01008 Gasteiz.

Nolanahi ere, lehenik erreklamazioa aurkeztu ahal izango duzu Datuak Babesteko Udalaren Ordezkaritzan        dbd@hernani.eus     

Info gehiago: https://www.hernani.eus/eu/datubabestuak

https://www.hernani.eus/eu/datubabestuak
mailto:dbd@hernani.eus
mailto:dbd@hernani.eus

