
ARNASGUNEAK 
antzerki sorkuntzarako beka

ESKATZEKO ORRIA 

Eskatzailea:  

Taldearen izena
Webgunea (eta izanez gero, sare sozialak, 

bideo kanalak eta antzekoak)

           

Harremanetarako pertsonaren datuak:
Izena eta abizenak                                   Helbidea 

Herria PK

     
           

Telefonoa  Helbide elektronikoa 

                 

Aurkeztutako proiektuaren izena 
Zuzendariaren edo proiektuaren ardura izango

duenaren izena:

Proiektuan parte hartuko dutenen datuak eta eginkizunak (artista, zuzendaria, ekoizlea, teknikaria...)

Izena eta abizenak Eginkizuna

Proiektuaren laburpena (10-15 lerrotan).

Sorkuntzarako kronograma proposamena.

Dinamoa sormen gunean eskaintzen den egonaldiari buruzko datuak: behar teknikoak, datak, pertsona 
kopurua, lekua...



Proiektuaren behin-behineko aurrekontua.

Antzezlana antzokietara ez ezik areto txikiagoetara (kultur etxe, hitzaldi areto, eta abar) egokitzeko moduaren 
nondik norakoak.

Antzerki taldearen katxea antzezlan honi dagokionez.

Komunikazio proposamena: komunikazio planaren nondik norakoak, eta erabiliko diren euskarriak.

Adierazten  dut  interesduna  ez  dagoela  sartuta
dirulaguntzak  lortzeko  oinarri  orokorretako  11.
artikuluan aipatzen diren debeku arrazoietan.

Adierazten dut interesdunak beste dirulaguntzarik
ez duela eskatu lan hau egin ahal izateko.



Udalerri  Euskaldunen  Mankomunitateari  baimena
ematen  diot  hala  behar  denean  eskabide  honetan
adierazitako  datuak  egiaztatzeko  behar  dituen
frogatze-lanak egin ditzan.

              BAI       EZ 

Azpeitian, 2021eko urriaren/azaroaren    XXean  

       
Sinadura

(izen-abizenak eta NAN-AIZ adierazita)

LEGE OHARRA

Datu  Pertsonalak  Babesteko  abenduaren  13ko  15/1999  Lege
Organikoaren harira, jakinarazi behar dizugu komunikazio honetako datu
pertsonalak gure ardurapean dagoen fitxategi batean sartu direla (datu
pertsonalak tratatzeko fitxategia, hain zuzen ere), Udalerri Euskaldunen
Mankomunitateak  ARNASGUNEAK  antzerki  sorkuntzarako  bekaren
gaineko informazioa emateko helburuarekin soilik.

Interesdun  zuzena  zarenez,  eskubidea  duzu  dagokizun  informazioa
eskuratzeko,  zuzentzeko,  baliogabetzeko  eta  tratatzeari  uko  egiteko.
Eskubide horiek gauzatzeko, Udalerri  Euskaldunen Mankomunitatera jo
behar  duzu:  ‘Enparantza nagusia 11,  Azoka Plaza,  6.  bulegoa,  20730
Azpeitia’ helbidera, edota komunikazioa@uema.eus posta elektronikora.

Informazio  Gizartearen  Zerbitzuen  eta  Merkataritza  Elektronikoaren
uztailaren  11ko  34/2002  Legearekin bat  eginez,  esan  behar  dizugu
helbide elektroniko hau erabili ahal izango dela beka honen helburuekin
lotutako  komunikazioak  bidaltzeko.  Horrenbestez,  ez  baduzu
informaziorik jaso nahi edo zure eskubideak gauzatu nahi badituzu, arren
eskatu behar dizugu jakinarazteko lehenago azaldu den moduan.

Mezu elektroniko honen eta honekin batera doazen eranskinen edukia
hertsiki  isilpekoak,  sekretuak eta mugatuak dira.  Beste bati  zabaltzeko
edo  emateko,  osorik  edo  zati  batean,  Udalerri  Euskaldunen
Mankomunitatearen  aurretiazko,  berariazko  eta  idatzizko  baimena
beharko da.

Ez bazara mezu honen hartzailea eta hutsegitez jaso baduzu, eskertuko
dizugu  berehala  bidaltzaileari  jakinaraztea,  mezuaren  edukia  zabaldu,
gorde edo kopiatu gabe.

mailto:komunikazioa@uema.eus

