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ERREFERENTZIA-PUNTUAK

Ibilera araudiaren
definizioa

I

bilera araudia eredu bat da. Egituran sartzen den
orok baitezpada bete behar duen araudi motako
alde bakarreko agiria da. Antolaketa eta ibilera erak
zehazten ditu. Ekintzak eta erantzukizunak, familien
eta zerbitzuaren arteko elementuak, errezibitutako
edo lagundutako jendeen eskubide indibidualen eta
elkarbizitzaren arteko lotura zehazten ditu.

Erakundearen antolaketa ezagutzeko eta erabiltzaileherritarraren eskubideak eta beharrak zehazteko
bidea ematen duen tresna da. Erakundeen ibileraren
arauzko mugak finkatzen ditu haurraren loratzea,
gogoa piztea eta ongizatea errazten dituzten harrera
baldintzak proposatuz.
Araudi hau egitura guzietan deklinatzen da
erakundearen egitasmoaren bitartez, zeinetan
gurasoek parte hartzen duten haurraren inguruko
pedagogia-jarraipenerako.

ERREFERENTZIA-PUNTUAK

Hezkuntza-egitasmoaren definizioa

A

dingabeak kolektiboki errezibitzen dituen
antolatzaile guziek hezkuntza-egitasmo
bat finkatu behar dute, arauzko betebeharra da.
Honek bere engaiamendua, bere lehentasunak,
bere hezkuntza-printzipioak salatzen ditu. Bere
ekintzen bidea zehazten du. Gauzatzeko behar diren
norabideak eta baliabideak finkatzen ditu. Dokumentu
batean formalizatua da. Dokumentu honetan,
arduradunak antolatzen dituen harrerekin nolako
lotura egiten duen adierazten du.
Antolatutako harrera guziek hezkuntza-egitasmo bera
dute. Haren apailatzeak beste partaideen oharrak

berdin proposamenak kontuan har ditzake, horietan
lehenak adingabeen legezko ordezkariak, zinegotziak,
animatzaileak, etab. direla eta. Partaidetzako
urraspidea garrantzitsua da.
Hezkuntza-egitasmoa zuzendariei eta pedagogialantaldeei ematen zaie. Hezkuntza-egitasmoaren
norabideak finkatzen ditu. Gurasoei, tutoreei edo
hezitzaileei ere zabal dakieke, era desberdinetan, eta
informazio gisa, ekintzaren partaide desberdinei.

ERREFERENTZIA-PUNTUAK

Erakundearen
pedagogia-egitasmoaren definizioa

E

rakundearen egitasmoa diziplina anitzeko
lantaldeak eramaten duen gogoeta eta hitzartze
lan bat da. Erabiltzaileen eta lantaldearen beharrei
dagokie.
Zehazkiago, ondokoak ditu aurkezten:
A ibiltzeko erari buruzko lantaldearen gogoetak
eguneroko biziaren une desberdinetan,
A lantaldea nola antolatu behar den haurra eta haren
familia laguntzeko, zernahi izan dadin proposatutako
harrera mota.
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Kudeatzailearen gizarte-ekintzarako proiektuak
finkatzen dituen hezkuntza-baloreak ezagutarazten
eta argitzen ditu.
Balore horiek Euskal Hirigune Elkargoak kudeatzen
dituen haurren harrera gune guzienak dira.
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Aitzin-adierazpena
Euskal Hirigune Elkargoak kudeatzen dituen
adingabeen harrera gune kolektiboek haurren
harrera segurtatzen dute asteazkenetan edo/eta
eskola oporretan.
Erakunde horiek haurren gogoa piztean eta
garapenean parte hartzen duten lekuak dira, haien
osasuna, segurtasuna eta ongizatea zainduz.
Ondokoen arabera ibiltzen dira:
A Osasun Publikoko kodea eta gizarte-ekintzaren eta
familien kodea,
A Familien Laguntza Kutxa Nazionalaren (FaLKN)
aginduak,
A 64 Departamenduko Kontseiluko Ama Haurren
Babes (AHB) zerbitzuek eta Gazteria, Engaiamendua
eta Kirolen departamenduko zerbitzuak adierazitako
ibiltzeko baimen oharrak.

Guraso aginpidearen errespetuan, harrera gune
horiek haur guzien hezkuntzan eta gizarteratzean
parte hartzen dute. Haurraren onura izaten
da ekintzen muina, beherean zerrendatutako
printzipioak oinarritzat hartuz:
A egiturak haur guziei zabaltzea, haien jatorria,
historia, gaitasunak edozein izan daitezen;
A haur bakoitzaren erritmoari egokitutako harrera,
behaketari eta solasaldiei esker;
A ibiltzeko askatasuna eta autonomiarako laguntza
eremu egokitu eta seguru batean,
A haurraren jakin-mina akuilatzea mota askotako
jarduerak proposatuz;
A eleaniztasuna, harrera eta animazioak euskaraz
proposatuz, gaskoia erakutsiz;
A haurraren inguruko hezkuntza koherentzia eta
jarraipena azkartzea;
A behar bereziak eta urritasun edo eritasun bat
dituzten haurren inklusioa.

Harrera egitura guziek dituzte beren ezaugarriak,
beren hezkuntza-egitasmoa, baina profesional
guziek partekatzen eta eramaten dute hezkuntza
erreferentzial bera haurra eta haren familia
errezibitzeko; banako harrera baten parte gisa,
erakunde kolektibo baten hertsaduren neurrietan,
desberdintasuna eta laikotasun printzipioaren
errespetuan.
Talde antolaketa honek denei jakinarazten zaien
arauak eta elkarren arteko errespetua eskatzen
ditu, ibilera harmoniatsu baterako, profesionalen
zein gurasoen aldetik. Erakundeko arduraduna eta
pedagogia-lantaldea dira lehentasunezko solaskideak
haurraren harrera motari eta eguneroko biziari
buruzko galdera ororako.
Dokumentu honen helburua da Euskal Hirigune
Elkargoak kudeatzen dituen aisialdi zentroen
arauzko mugak eta ibilera ezagutzera ematea.
Pirinio Atlantikoko Familia Laguntza Kutxaren, 64
Departamenduko Kontseiluko Ama Haurren Babes
zerbitzuen eta Gazteria, Engaiamendua eta Kirolen
arloko departamenduko zerbitzuaren iritziaren menpe
izaten da.
Haurra Euskal Hirigune Elkargoko aisialdi zentro
baten esku uzteak araudi honen neurriak osoki
onartzearekin bat egiten du. Familiek egitura
bakoitzaren antolaketa errespetatzea hitzematen
dute.
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I - ERREFERENTZIA-PUNTUAK
1- Kudeatzailea
Euskal Hirigune Elkargoa
Hizkuntza-politikaren Zuzendaritza,
Herritarrei zuzendutako zerbitzuak
Lehen haurtzaroa eta haurtzaroa
Foch Marexala etorbidea, 15.
64185 Baiona
Harremanetarako: 05 59 44 76 74
enfance.jeunesse@communaute-paysbasque.fr

2- Euskal Hirigune Elkargoak
kudeatzen dituen Aterperik
Gabeko Aisialdi Zentroak
(AGAZ)
AMIKUZEKO AGAZa
Izaia
Eskola oporretan eta asteazkenetan
ibiltzen da
Mailharroko Eremua (oporretan),
19, RD 29
64120 AIZIRITZE
kas Bidea Eskola publikoa (asteazkenetan),
Oxydoy karrika
64120 DONAPALEU
Harremanetarako: 05 59 65 74 73 - 06 84 58 08 47
alsh.amikuze@communaute-paysbasque.fr
Amoba
Udako oporretan baizik ez da ibiltzen
Eskola Publikoa, Burgua
64120 ARRUETA-SARRIKOTA
Harremanetarako: 05 59 65 74 73
alsh.amikuze@communaute-paysbasque.fr

BIDAXUNE HERRIKO AGAZa
Eskola oporretan eta asteazkenetan
ibiltzen da
Kiroldegiko hiribidea, 3.
64520 BIDAXUNE
Harremanetarako: 05 59 55 53 72 - 06 76 70 20 56
loisirs.paysdebidache@communaute-paysbasque.fr
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GARAZI-BAIGORRIKO AGAZa
Joko
Eskola oporretan ibiltzen da
Eskola publikoa
64220 DONIBANE GARAZI
Harremanetarako: 06 40 86 94 90
joko.garazi@communaute-paysbasque.fr
Elgarrekin
Eskola oporretan eta asteazkenetan
ibiltzen da
Elgarrekin aisialdi zentroa
64780 ORTZAIZE
Harremanetarako: 07 84 41 43 89
centreloisirsosses@communaute-paysbasque.fr
Alaiki
Udako oporretan ibiltzen da
Euskarazko murgiltze harrera
Eskola publikoa
64780 ARROSA
Harremanetarako: 06 40 86 92 44
alaiki@communaute-paysbasque.fr

IHOLDI-OZTIBARREKO AGAZa
Goxo lekua
Eskola oporretan ibiltzen da
Irisarriko Eskola publikoa
64780 IRISARRI
Harremanetarako: 06 73 73 70 16
goxolekua@communaute-paysbasque.fr

XIBEROAKO AGAZa
Xiberoa garaia
Eskola oporretan eta asteazkenetan ibiltzen da
Sala Etxea (oporretan) / Lehen haurtzaroko gunea
(asteazkenetan)
64470 ALOZE-ZIBOZE-ONIZEGAINE
Harremanetarako: 06 24 19 02 22
inganio.tardets@communaute-paysbasque.fr
Xiberoa beherea
Eskola oporretan ibiltzen da
Gaztelaia - 64130 SOHÜTA
Harremanetarako: 07 87 39 15 62
inganio.mauleon@communaute-paysbasque.fr

ELEBIDUNTASUNA
Egitura batzuk labelizatuak izateko bidean dira
haurrei harrera elebiduna proposatzeko euskaraz
eta laster gaskoiz. Familiek erakundearen
pedagogia-egitasmoari beha diezaiokete.

3- Asurantzak, segurtasuna
eta erantzukizunak
Asurantzari dagokionez, bakoitzak dituen
betebeharren menpe izanez, Euskal Hirigune
Elkargoak erantzukizun zibil orokorreko asurantza
kontratu bat hartu du jardueren denboran beste
norbaiti eragindako kalteak bermatzeko, besteak
beste bere ardurapean esku hartzen duten
jendeengatik, izan enplegatuak ala ez, gizabanako
istripu asurantza barne, errezibitutako haurren onuran.

Haurra ezin izanen da gurasoei edo baimendutako
jendeei baizik itzuli, aitzinetik izendatuak, idatziz, eta
nortasun agiria erakutsiz geroz. Edozein aldaketa
jakinarazi behar da telefonoz harrera denbora bukatu
baino lehen.
Haurraren bila etortzen diren baimendutako jendeen
jokabidea desegokia iruditzen bazaigu, haurra
lanjerean ezarriko lukeena, erakundea haurraren
abiatzearen aurka jar daiteke. Haurren babes
zerbitzuak berehala deituak izanen dira, haurra
mandatua den pertsona baten esku utzia izanen da.
Segurtasun neurri gisa, haurrek joiarik ez eramatea
azkarki aholkatzen dugu. Makur edo galtze bat
gertaturik, egiturak erantzukizun orori uko egiten dio.
Haurrak ekarriko lituzkeen jostailu pertsonalek
segurtasun arauekin bat egin behar dute.

Aita eta ama, gurasotasun aginpidea betetzen
dutelakoan, haiekin bizi diren haur adingabeek
eraginen luketen kaltearen erantzule solidarioak dira,
Kode Zibileko 1242 al 4 artikuluaren arabera, eta
asurantza agiri berezi bat aurkeztu behar dute izena
ematean.
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II - Sartzeko erak
1- Sartzeko baldintzak
Aisialdi zentroek haur guziak errezibi ditzakete, 3
urtetik goiti (edo eskolatuak) 17 urte arte.
Haur guziak errezibituak izan daitezke, talde biziarekin
bat egiten duen urritasun edo eritasun bat duena
barne. Banako Harrera Proiektu bat plantan ezarriko
da, gurasoek, aisialdi zentroko zuzendariak eta
medikuak izenpeturik.

2- Izena emateko erak
Indarrean diren arauek egitura bakoitz errezibi
daitezkeen haurren kopurua mugatzen dute. Mugatze
honek eguneroko eta asteroko presentzien aitzintaula bat finkatzea ahalbidetzen duen erreserba
sistema bat apailatzea eskatzen du.
Txosten administratiboaren osaketa
Horiek dira eskatuko diren dokumentuak:
A familiako liburuxkaren edo sortze agiriaren kopia;
A familiak hartu duen erantzukizun zibileko asurantza
ziurtagiria;
A beharrez, gurasotasun aginpidea arautzen duen
familia arazoen epailearen erabakiaren kopia;
A txertaketak ziurtatzen dituen osasun liburuxkaren
kopia;
A FaLK/MSA hartzaile zenbakia eta familia-kozientea
adierazten duen frogagiria (hartzaileen FaLK/MSA
kontu pertsonalean eskuragarri), edo, eskas izanez
geroz, N-2 zerga agiriaren kopia;
A xehetasun orria + baimen orria;
A beharrez, denbora libroetarako (FaLK/MSA),
enpresa-batzordeetarako edo beste batzuetarako
laguntza jasotzeko eskubidearen ziurtagiria;
A beharrez, eskolako Banako Harrera Protokoloa.
Haur bakoitzari txosten pertsonal bat dagokio.
Erakundeko zuzendaritzak honen konfidentzialtasuna
bermatzen du. 1978/01/06ko Informatikaren eta
Askatasunen legearen arabera, familiek haiei
dagozkien datuak kontsultatzeko, zuzentzeko eta
aurka agertzeko eskubidea dute.
Edozein egoera aldaketa jakinarazi behar da
lehenbailehen (helbidea, kontaktua, familia-egoera...).
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Xehetasun orria baitezpada eguneratu beharko da
urtero, eta uneko ikasturtearen epean balioko du
(irailetik hurrengo urteko agorrila bukaera arte).
Erreserbak / Izen emateak
Eskola oporraldi edo/eta asteazken guziak baino
lehen, familiak erreserba orri bat behar bezala osatu
beharko du. Dokumentu honek haurren etortzeko
egunak zehazki finkatzen ditu.
Lekuak egituraren harrera edukieraren arabera
esleituak dira, eta ondoko irizpideen arabera:
A urtean ibiltzeko maiztasuna, besteak beste,
ateraldientzat edo gauak barneratzen dituzten
egonaldientzat,
A eskaeraren lehenagokotasuna,
A familia-egoera.
Norberari egokitutako aterabideak bilatzen dira,
gurasoen beharretatik ahal bezain hurbil. Behartsuak
edo/eta gizarteratzeko bidean diren familien
eskaeretan arreta berezia jarriko da.
Zure haurra errezibitzen duen egituraren ibileraegitasmoa kontsultatu erreserba epeak ezagutzeko.

3- Harrera mota desberdinak
A
A
A

Egun osoa, bazkaria barne
Egun erdia, bazkaria barne ala ez
Egonaldia, gauak barne

Oharra: egun erdiko izen ematea baztertzen ahalko da
egun batzuetan, aurreikusitako animazio programaren
arabera (eguneko ateraldia, gaikako animazioa
egunean zehar...).

III - Arduradunen
betebeharrak
Haurren harreraz arduratzen diren langileek adingabe
taldeak errezibitzen dituzten harrera guneen araudiak
eta legediak finkatutako modalitateak errespetatzen
dituzte.
Aisialdi zentroko zuzendaria
Aisialdi zentro bakoitzeko arduradunak badu
Euskal Hirigune Elkargoak emandako eskuordetzea,
erakundearen kudeaketa, antolaketa orokorra eta
langileen kudeaketa bermatzeko. Haurren harrerari
dagokionez, pedagogia-egitasmoa eraikitzen eta
proposatzen du, horren ondorioz sortutako jarduerak
antolatzen eta koordinatzen ditu eta animazio taldea
kudeatzen du. Familiak eta haurrak errezibitzen ditu:
egituraren eta pedagogia-egitasmoaren aurkezpena
eta harrera moldeen gauzatzea.
Haurraren ongizateaz eta harreraren nolakotasunaz
arduratzen da. Komunikazio eginkizuna betetzen
du kontrola-erakundeen eta erakunde-partaideen
aldean. Familien beharrak behatzen ditu haurtzaro eta
gazteria arloko zerbitzuarekin loturan.
Zuzendari laguntzailea edo zuzendaritza
jarraipena
Egitura bakoitzean, arduraduna hor ez delarik,
lantaldeko beste kide batek betetzen du arduradun
laguntzailea edo jarraipena bermatzeko eginkizuna.
Honek harreraren nolakotasuna eta haurraren
ongizatea segurtatzen ditu. Zernahi erabaki
administratiborako, haurtzaro eta gazteria arloko
zerbitzu buruarengana joanen da.
Osasun arloko laguntzailea
Zuzendariaren ardurapean, lantaldeko kide batek
osasun jarraipenaren ardura izaten du. Lehen
sokorrietako formakuntza ziurtagiriaren tituluduna da,
HePS1 (Herritar prebentzio eta sokorriak: 1. Maila).
Osasun arloko laguntzailea osasun jarraipenaren
erreferentea da. Bere eginkizuna betetzeko, ondokoak
bideratzeko gai izan behar da:
- osasunari, osasunbideari eta ingurumenari lotutako
gaiei buruzko jarduera-egitasmoak gauzatzea,
- haurtzaroari eta garapen urrats desberdinei lotutako
arazoak ezagutzea,
- eguneroko artak ekartzea (tratamenduen
segimendua, artatzea, lasaitzea...),
- erizaindegia antolatzea (sendagai armairua
kudeatzea, osasunbidea, puskak biltzea...),
- adingabeen artei eta jarraipenari lotutako
administrazioa bere gain hartzea (erregistroak
eguneratuak atxikitzea, erizaindegiaren kaiera...),
- urritasun bat duten haurrei egokitutako harrera
plana gauzatzean parte hartzea eta lantaldea
sentsibilizatzea,

- lantaldea eta adingabeak janari-osasunbideari eta
bizi-osasunbideari sentsibilizatzea.
Animatzailea
Entzuteko prest et libro egonez, haurren eta gazteen
berezitasunak kontuan hartzen ditu, erreferentziak eta
arauak emanez.
Elkarrekiko errespetua eta lagun arteko giroa
laguntzen dituen konfiantzazko harreman-esparrua
sortzen du. Erraten eta egiten duenaren arteko
koherentzia segurtatzen du, harremanak garatzen
ditu eta autonomia bultzatzen.
Animazio egitasmoak proposatzen ditu eta haurrek
eta gazteek sortutakoak laguntzen ditu bururaino
hel daitezen. Sorkuntza eta ezagutza akuilatzen du,
besteak beste, jokoaren bitartez. Mota askotako esku
hartzeko moldeak proposatzen ditu publikoaren
arabera. Baliabide-pertsona ere izaten da, gaitasun
teknikoekin.
Kasu egiten du denen segurtasun fisikoa, morala eta
afektiboa bermatua izan dadin. Egituratzailea da:
mugak ezartzen ditu eta bakoitza segurtasunean
ibil daitekeen eremua finkatzen du. Besteen ideiak
errespetatzen ditu. Haurraren baitan fidatzen da,
pertsona gaia dela eta.
Animatzaile ikastuna
Ikasten ari da eta animatzaileen esku utzitako
eginbeharretan parte hartzen du. Laguntzen duen
animatzaile kalifikatu baten ardurapean da.
Kirol-hezitzailea
Kirolen zerbitzuko langileak maiz esku hartzen du
eskola oporretan. Animatzaileekin elkarlanean, haurrei
eta gazteei kirol-jardueretan eta jarduera fisikoetan
lehen irakaspenak ematen dizkie.
Kanpoko parte hartzaileak
Kanpoko parte hartzaile batzuek esku har dezakete
noiztenka edo maiz animazio egitasmo zehatz
batzuetarako. Jarduera fisiko batzuen antolaketak
baldintza bereziak eskatzen ditu kopuruari eta
praktikari dagokienez.
Garbiketa eta jantegiko langilea
Bazkarien antolaketa eta lokalen garbiketa
segurtatzen du. Egituraren garbitasunean eta
segurtasunean parte hartzen du.
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IV - Harrera etxearen
antolaketa orokorra
1- Gurasoei zuzendutako aholkuak
Haurra uztera eta biltzera datozen helduak (gurasoak
edo izendatutako pertsonak) haurraren arduradunak
izaten dira haurtzaindegiaren barnean. Nahitaez, haien
segurtasunari erne egon behar dira. Haurraren anaiarreben arduradunak ere izaten dira haiekin direlarik.
Joan daitezkeen joko gelak mugatuak izan dakizkieke.
Gurasoek irekitzen dituzten ateak artoski berriz hetsi
behar dituzte. Kasu egiten dute haien gibeletik nehor
sar ez dadin egituran. Ernetasun handia eskatzen zaie
egiturarako sarbidearen kontrola errazteko. Gurasoek
ezin dute sakelakoa erabili haurrei eskainitako
lekuetan.

A Bi gurasoek gurasotasun aginpidea betetzen
baldin badute:
- erakundeko lantaldeak haurra utziko dio guraso bati
edo berdin besteari;
- beste norbaiti emandako baimenak onartuak dira
nahiz eta guraso bakar batek izenpetu duen.

A Gurasotasun aginpidea guraso bakar batentzat
finkatua baldin bada:
- erakundeko lantaldeak gurasotasun aginpidea duen
gurasoari uzten dio haurra, salbu idatzizko baimena
ematen baldin badu beste norbaiten alde izena
ematean.

Aldizkako zaintzaren kasuan:
- erakundeko lantaldeak epaileak finkatutako
erritmoaren arabera izendatutako gurasoari uzten dio
haurra. Epailearen erabakiaren kopia eman beharko
zaio egiturako arduradunari; gurasoek elkarri baimena
ematen ahalko diote beste egun edo tenoretan
haurraren bila etortzeko;
- beste norbaiti emandako baimenak onartuak dira
nahiz eta guraso bakar batek izenpetu duen;
- erakundeko lantaldeak gurasoei jakinarazi behar
baldin badie egunean bertan iragandako gertakari
bat, printzipioz, haurraren bila etorri behar dena
deituko du;
- eguneroko transmisioak ahoz eginen dira,
arratsaldean haurraren bila etorri denari,
- haurrari, haren jokabideari eta egonaldiaren
baldintzei buruzko banako informazioak baizik ez dira
komunikatuko;
- gomitak edo egituraren ibilerari buruzko informazio
orokorrak guraso banari emanen zaizkio;
- erreserba finkatuko da guraso bakoitzarekin,
bakoitzak dituen harrera xedeen arabera. Gauza bera
izanen da fakturatzeari dagokionez.

A

Erakundea ez da haurrak ekarritako jokoen eta pusken
erantzule, zuzendariak edo/eta animatzaileek haien
buruei segurtasun arauei erantzuten ez dietenak
debekatzeko baimena ematen diete. Gurasoek
haurren ñuñuak eta puska pertsonalak maiz garbitu
behar dituzte.
Nerabeen harrerarako ibilera berezia - 12 urtez
goitikoak / bigarren mailako lehen urtetik goiti
- malguagoa da izen emateari eta ibiltzeari
dagokienez (etortzeko tenorea, abiatzeko tenorea...).
Nolanahi ere, harrera mota horiek izanen dira
gurasoek eta arduradunek izenpetutako adostasun
baten gaia, egitura bakoitzaren ibileraren arabera.

2- Familia-egoera desberdinak
Familia-egoera estimatzen da gurasotasun
aginpidearen betetzeari begira eta haurra nori eman
behar zaion finkatzen du. Izena ematean aztertua
da. Aldaketa bat gertaturik, gurasotasun aginpidea
duenak berehala jakinarazi behar dio egiturako
arduradunari, idatziz eta frogagiriak erakutsiz.
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A Edozein kasutan:
- baimen guziak ezeztagarriak dira;
- familia-egoera edozein izan dadin, haurra uztean
lanjerean ezartzeko arriskurik agertuko balitz,
erakundeko lantaldeak uko egin liezaioke; erakundeko
arduraduna haurren babes zerbitzu eskudunei
jakinaraztera eramana izan daiteke.

3- Ordutegia eta haurra etortzeko,
abiatzeko eta huts egiteko
baldintzak
Etortzeak eta abiatzeak: haurrak nahitaez lokalen
barnean izan arte lagunduak izan behar dira.
Gurasoak edo baimendutako pertsonak (hots
xehetasun orrian izendatutakoak) presentzia orria
izenpetu behar du haurra egituran sartzen edo handik
abiatzen delarik.
Animazio taldeak ezagutzen ez dituen jendeei
nortasun agiria galde diezaieke.
Haurrak libro diren lekuen arabera errezibituak dira,
astelehenetik ostiralera 7:30etik 18:30era
(18:45era Bidaxune eta Garazi-Baigorriko egiturei
dagokienez) eskola oporretan. Asteazkenetan,
ordutegi berean, aipatutako egituretan, eskolaldi
garaian.

Ahal bezainbat familia asetzeko, egiturari haurraren
huts egitea jakinaraztea ezinbestekoa da 72 oren
aitzinetik eskola oporretan, aitzineko ostiralean
eskolaldi garaiko asteazkenerako.

4- Haurren harrera
A Haurrak egunero bizkar zaku bat ekar dezala
eskatua da. Urtaroen arabera, zaku honetan ezarri
beharko dira:
• kasketa edo txapela;
• euritakoa;
• xahakoa;
• eguzkiko krema;
• jantzi guzien aldagarriak;
• trantsizio-puskak (tutua edo ñuñua), beharrez.

Haurrak kanpoko jarduerei egokitutako jantziak
eraman beharko ditu (jantzi erosoak, tenisak...).
A Tongak debekatuak dira.
A Jantzietan, bizkar zakuan edo ñuñuan haurraren
izena idaztea azkarki gomendatua da.
A Beste edozein puska pertsonala ekartzea ez da
batere gomendatzen (jostailuak, sakelakoa...).
A Animazio taldea ez da puska pertsonalen ebasteaz
edo andeatzeaz erantzuletzat edukiko.
A

Haur bat ere ezin izanen da errezibitu 7:30ak baino
lehen, harrera gunearen irekitzeko tenorea dela eta.
Huts eginez edo berant izanez geroz, telefonoz
abisatu beharko da 9:00ak baino lehen.
Egituraren antolaketa errespetatzeko asmoz,
eguneko izena eman duen haurra goizean 9:00etan
eraman behar da berantenik eta 16:30etik goiti hartu.
Ordutegi hau garraioa antolatzen duten
egiturentzat antolatua da (ikus egitura bakoitzeko
pedagogia-egitasmoa).
A Haurrak ez baldin badu harrera gunean bazkaltzen,
12:00ak baino lehen hartzea gomendatzen zaizue.
A Haurra 12:00ak eta gero etortzen baldin bada,
bazkaldu ukan beharko du harrera gunera etorri aitzin.

Egituran den denboran, haurra argazkitan hartua
edo filmatua izan daiteke haurrekin eramandako
sorkuntza tailer, erakusketa edo komunikazio ekintzen
kari (berripaper edo webgune baten artikulua,
besteak beste, Euskal Hirigune Elkargoko erakundetresnen bidez). Izena ematean, gurasoei baimen hori
baieztatzeko ala baztertzeko eskatzen zaie.

Abiatzeak 18:30ean egiten dira berantenik (18:45ean
Bidaxune eta Garazi-Baigorriko egiturei dagokienez).

5- Osasuna

Haurraren abiatzea sartzeko txostenean izendatua
izan ez den baten esku utzia baldin bada, gurasoek
lantaldea abisatu behar dute, pertsona honi idatzizko
baimena eman eta nortasun agiria ekar dezala eskatu.
Gurasoek finkatutako ordutegia errespetatzea
hitzematen dute. Haatik, beren nahiaz kanpoko
arrazoi batengatik, gurasoak ezin balira etorri hesteko
tenorean, nahitaez abisatu beharko dute.
Egituraren hestearen ondotik etortzea maiz
errepikatzen baldin bada, kudeatzaileak ondoko
neurriak har ditzake:
- hilabetean 10 minutu baino gehiagoko 4
beranten buruan, ahozko oharpen bat egiturako
arduradunarengandik;
- ahozko bi oharpenen ondotik, Euskal Hirigune
Elkargoko lehendakariak izenpetutako idatzi bat
bidaliko zaio familiari, ibilera araudia gogorarazteko;
- Berantak iraunkortzen balira, beste harrera mota
gogoetatu beharko da.

Goizean eramandako haurrak ohiz kanpoko sintomak
azaltzen baldin baditu (sukarra, beheitikoa, eztula...),
arduradunek beren buruei haurra ez onartzeko
baimena ematen diete haren atsedena zaintzeko eta
kutsatzeak murrizteko.
Halako sintomak egunean zehar agertuko balira,
gurasoei jakinaraziko zaie eta, haurraren egoeraren
arabera, haren bila etortzea galdetuko litzaieke.
Gurasoek eritasun kutsakor ororen keinuak jakinarazi
behar dituzte nahitaez. Familiako medikuarekin
beharko dira talde bizitzara itzultzeko moldeak
finkatu. Zenbait adibide: inpetigoa, hazizurriak,
tuberkulosia, kukutxeztula, hazteria...
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Sendagailuak ematea

6- Apairuak

Aisialdi harreraren esparruan, ahalaz, sendagailurik
ez da hartu beharko, kasu berezietan izan ezik.
Horretarako, familiek egunean bitan (goizean eta
arratsean) hartu behar den tratamendua lehenestea
galdetuko diote familiako medikuari.
Gizarte-ekintzaren eta familien kodeko adingabeen
osasun jarraipenari dagokion 2003ko otsailaren 20ko
erabakiaren arabera, sendagailuak debekatuak dira,
salbu balio duen mediku ordenantza erakutsiz, zeinek
haur taldeko zuzendariari, zuzendari laguntzaileari
edo osasun-laguntzaile animatzaileari sendagailuak
emateko baimena ematen dion.

Harrera denboran, egiturak ematen ditu bazkariak
eta krakadak. Menuak adin bakoitzari egokituak dira,
haurren gustuaren arabera, eta gurasoei egunero
jakinarazten zaizkie.

Esku hartze erak larrialdi bat gertaturik
Egiturek protokolo bat badute, larrialdi egoera
batean egin behar diren jestuak eta deitu behar diren
zerbitzuak zerrendatzen dituena. Protokolo horiek
hipertermia, golpeak, gorakoak, beheitikoak eta
antzeko kasuetan egin beharrekoei dagozkie.
Kasu honetan, haurraren izen emate txostenak
gurasoen baimena barne hartzen du zerbitzu
eskudunek, beharrez, haurra eraman dezaten
(suhiltzaileak, larrialdietako medikuntza zerbitzua...).
Gurasoak berehala deituak dira.
Banako Harrera Protokoloa (BHaP)
Haur batzuek harrerarako behar bereziak dituzte:
janari-alergiak (jan-neurri bereziekin), eritasun
kronikoak (diabetesa...), berdin urritasuna.
Mediku baten baitezpadako iritziak eta beraz
protokolo berezi batek baldintzatzen dute haurraren
harrera. Honen helburua da haurrak bizi behar
ez dituen egoera arriskugarriak argiki zehaztea.
Menturazko sintomak eta berehala hartu beharreko
neurriak ere zerrendatzen ditu.
Urritasun egoeran diren haurren inklusioa
Behar bereziak dituen haurra errezibitzen ahalko da
egokienak zaizkion eren arabera.
Modalitateak familiarekin eta haurraren aldean esku
hartzen duten medikuntza eta sozio-hezkuntza arloko
partaideekin hitzartze hertsi baten ondotik plantan
ezarriak izanen dira. Beharrez, langile gehiago ezar
daiteke errezibitutako haurraren zerbitzuko, Banako
Harrera Protokolo (BHaP) baten esparruan.
Erakundeko haur guzientzat bezala eta nolakotasun
oneko harrera segurtatzeko, familiarekin komunikazioa
egunerokoa da. Bilkurak antola daitezke partaideekin
eta familiarekin.
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Janari-alergia edo intolerantzia baten kasuan,
Banako Harrera Protokolo (BHaP) bat finkatua izanen
da medikua, familia eta egiturarekin. Egiturak ezin
baldin badu baikorki erantzun, familiak ekarritako
apairuak onartuko dira. Gurasoek onartutako
protokolo bat gehituko zaio baimen berezi honi,
osasunbide eta kontserbazio asurantza prozedurak
adierazten dituena, eta apairurik gabeko fakturatzea
sortuko du.
Menu berezien eskaerak erlijio edo filosofia arrazoi
batzuengatik kontuak har daitezke, janari bereziren
batzuk erostera behartzen ez duten heinean edo
sukaldeko langileei ez baldin badiete lan gehiegirik
eskatzen. Beharrez, janari mota bat ken daiteke
gurasoek eskaturik, ordezkorik proposatuko dela
segurtatu gabe.
Edozein gisaz, eskaera aztertuko da eta gurasoekin
aipatuko; egiturak ezin baldin badu baikorki
erantzun, familiak ekarritako apairuak onartuko dira.
Gurasoek onartutako protokolo bat gehituko zaio
baimen berezi honi, osasunbide eta kontserbazio
asurantza prozedurak adierazten dituena, eta prezio
murriztapenik ez du sortuko.

7- Egonaldiak, gauak barne
Eguneko edo/eta egun-erdiko harrera proposamenaz
gain, aisialdi zentroek 6 urtez goitikoei zuzendutako
egonaldi laburrak (3 egun/2 gau) antola ditzakete.
Egonaldi horiek egitura bakoitzeko pedagogiaegitasmoan sartzen dira eta lehentasunez aisialdi
zentrora maiz etortzen diren haurrei zuzenduak
zaizkie.
Eguneko edo/eta egun-erdiko harrerarako bezala,
familiak erreserba orri bat behar bezala osatu beharko
du. Lekuak egonaldiaren harrera edukieraren arabera
esleituak dira, eta ondoko irizpideen arabera:
A aisialdi zentroan urtean ibiltzeko maiztasuna;
A eskaeraren lehenagokotasuna;
A familia-egoera.

V - Gurasoen parte hartzea
aisialdi zentroaren bizian
Aisialdi zentroaren eguneroko bizian gurasoek
parte har dezaten dugu xede, gurasoen arteko
bilkurak antolatuak izan daitezke informatzea eta
komunikazioa errazteko.
Egitura bakoitzak pedagogia-egitasmo bat badu.
Familia berri bakoitzari aurkeztua zaio eta gurasoen
eta lantaldearen arteko komunikazio euskarri bat
izaten da. Gurasoak egitasmo honen parte dira
osoki, nahi dutelarik kontsulta dezakete, eguneroko
solasaldiaren denboran aipa dezakete, baita maiz
antolatuak diren harrera kolektiboen bilkuretan eta
bilduma denboretan ere.

Nolakotasun oneko harrera baterako, familiaren eta
haur taldearen profesional erreferenteen arteko
solasaldi tarte bat antolatua da egunero, haurra
etortzen eta abiatzen delarik.
• Jarraipen bat segurtatzeko, lantaldeak loturaliburuxka bat badu, non, beharrez, haurra eramaten
duenak emandako xehetasunak idazten diren.
• Jarduera programak eta egituraren informazio
orokorrak afixatuak dira harrera lekuan familientzat.
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VI - Diru mailako neurriak
Euskal Hirigune Elkargoak du aisialdi zentroen
diruztatzea segurtatzen FaLK, MSAren parte
hartzearekin (zerbitzu bakarreko prestazioen eta dirulaguntzen bidez), baita familien parte hartzearekin
ere.
Familien parte hartzearen zenbatekoa etxe bakoitzeko
familia-kozientearen arabera kalkulatua da, FaLK
eta MSArekin loturan. Prezio taulak zerga tarte
bat baino gehiago hartzen ditu kontuan. Horrela,
prezioak familiaren irabazien araberakoak dira.
Elkartasunezko sistema bat da zeini esker bakoitzak
dituen baliabideen arabera parte hartzen duen, haur
bakoitzari nolakotasun oneko harrera segurtatzeko,
familia-egoera edozein izan dadin.
Bestalde, FaLK eta MSAko zerbitzu telematiko
batek erakundeko zuzendariari hartzailearen datu
baseko argibide batzuk kontsultatzeko bidea ematen
dio, xehetasun orrian adierazi behar den hartzaile
zenbakiaren bitartez. 1978ko urtarrilaren 6ko 7817 zk. “Informatikaren eta Askatasunen” legearen
arabera, datu horien kontsultaren aurka jar daiteke.
Kasu honetan, familiak Euskal Hirigune Elkargoarekin
harremanetan sartu behar dira eta txostena
aztertzeko beharrezkoak diren datuak eman behar
dituzte.

1- Diru mailako familien parte
hartzea
Gurasoek parte hartze finko bat ordaindu behar dute
presentzia egunen arabera, indarrean den prezio taula
oinarri:
- egun osoa, bazkaria barne;
- egun-erdia;
- bazkaria (bakarrik egun-erdiko presentziaren
gehigarri gisa aplikatua edo, haurtasun laguntza
sozialaren barne, geriza familia batean den haurrei
dagokienez);
- bazkaririk gabeko egunak (bakarrik haurtasun
laguntza sozialaren barne, geriza familia batean
edo Banako Harrera Protokolo batean diren haurrei
dagokienez);
- eguneko prezioa egonaldientzat, gauak barne.
Aldi berean, familia bakar baten haur bat baino
gehiago etortzen delarik, prezio murriztua aplikatzen
da: - %10 bigarren haurretik goiti.
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Prezioen taula kontsulta daiteke communautepaysbasque.fr webgunean eta harrera egituretan
dago eskuragarri.
Familiari eskatua zaion parte hartzeak haurraren
ardura estaltzen du egituran dagoen denboran, apairu
nagusiak, animazioak edo/eta ateraldiak barne.
Banako Harrera Protokolo (BHaP) batetik kanpo,
apairuen kostua ez da kenduko familiak apairua
ekartzen baldin badu.
Hartzaile zenbakia emateak FaLK edo MSAren datu
basean sartzeko bidea ematen du eta kontsultatzeko
baimen gisa kontsideratua da. Kontsulta pantailaren
kopia gordetzen da familiaren txostenean.
Familiak bere irabaziak ez baldin baditu komunikatu
nahi edo FaLK edo MSAren webguneetan datuak
biltzeko baimenik ez baldin badu ematen, parte
hartzea kalkulatua izanen da mugako prezioaren
oinarrian.
Hunkituak diren familiei denbora libro/oporretarako
laguntza jasotzeko eskubidearen ziurtagiria bidaliko
zaie (FaLK/MSA) eta nahitaez harrera guneko
zuzendariari eman beharko diote esleitua izan
zaien kenketa aplikatua izan dakien. Frogagiririk ez
baldin bada aurkezten, laguntzarik gabeko prezioa
aplikatuko da.
Programa erabiltezina izateko orduan edo familia ez
baldin bada FalK, MSA edo beste erregimen batzuen
hartzaile, N-2 urtearen zerga agiria eskatuko da
(egiturak gorde beharko du honen kopia) baita azken
hiru lansari agiriak.
Familiaren irabaziak ez baldin badira ezagutuak,
frogagiriak eskuratu arte: prezio finkoa aplikatuko
zaie, urtero finkatua, eta aitzineko urteko familien
bana besteko eguneko parte hartzeari dagokiona,
atzeraeraginik gabe.
Parte hartzearen kalkuluak urte zibil baterako balio du
eta urtero berrikusia da, gurasoek emandako frogagiri
berriak eta FaLK edo MSAren familia-kozientearen
eguneraketaren arabera.
Urtean zehar irabazien ttipitze adierazgarri baten
kasuan edo familia-egoera aldatzen baldin bada,
familia FaLK edo MSArengana joan behar da, zeinek
baliabideak berriz kalkula ditzakeen. Familiak egiturari
aldaketak jakinarazi behar dizkio, bere parte hartzea
berriz kalkulatua izan dadin.

Gurasotasun aginpidea betetzen duen bakoitzak
bizibidea segurtatu behar du, bere baliabideen
heinean. Aldizkako zaintza baten kasuan, bi
gurasoen baliabide frogagiriak eskatuko dira. Faktura
bidalia izanen zaio guraso banari, bere izenean
erreserbatutako egun kopuruaren arabera.
Haurtasun laguntza sozialaren barne, geriza familia
batean den haurrari dagokionez, presentzia egunen
diru mailako parte hartze moldeak zehaztu beharko
dira erreserba egitean (geriza familiaren edo/eta
haurraren familiaren edo/eta HLSaren parte hartzea).

2- Fakturazioa
Fakturak garai bakoitzaren bukaeran sortuak dira.
Familiek faktura eskuratu eta ondoko 30 egunetan
ordaindu behar dute.
Ordainketa Baionako Altxor Publikoaren aldean egin
behar da.
Emanak diren epeetan beren parte hartzea ordaindu
ez duten familiek beren buruak jaukimenduen
arriskuan jarriko dute, Altxor Publikoarengandik.
Ordainketa maiz berantean edo eskas denean,
ondoko erreserbak ezeztatzen ahalko dira.
Huts egite oro fakturatua izanen da, adierazia izan ez
den neurrian:
- aitzineko ostiralean eskolaldi garaiko
asteazkenerako;
- 72 oren aitzinetik opor egun baterako.
Neurri horiek errespetatu ezean, huts egitearen
ondoko 8 eguneko epean mediku agiria aurkezteak
baizik ez luke huts egindako egun(ar)en kenketa
sortuko.
Beharrez, eta bakarrik aipatutako fakturak ordaindu
eta, erakundeko zuzendariak ematen ahalko ditu:
- haurraren presentzia egunen ziurtagiria,
- haurtzaintza gastuen ziurtagiria, zerga
zerbitzuentzat.

3- Ordainketa erak
Diru idorrez Posta-banketxeko bulego banatzaileen
aldean.
Banku txekez edo posta-txekez, hartzeduna Altxor
Publikoa dela eta, fakturatik ken daitekeen taloia
erantsiz, eta ondoko helbidera zuzenduz:
Hiriko Diruzaintza Nagusia,
Louise Darracq etorbidea, 2. - BP 712
64107 BAIONA cedex
Lineako ordainketaren bidez, fakturan adierazitako
kodeekin.
Kentze automatikoaren bidez, harpidetza eta baimen
inprimakia osatuz.
Enplegu zerbitzu txeke unibertsalak (CESU) edo
Opor Txekeak erabiliz
honi zuzendua:
Elkargo etxea
Xiberoako lurralde eremua
Barrenne anaien karrika, 11.
BP 66 - 64130 MAULE.

Diru mailako zailtasunak ukaiteko orduan, Altxor
Publikora joan daiteke ordainketa epekatua eskatzeko.
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Eranskinak

Izen-emate txostena - p 1

ACCUEILS DE LOISIRS
DOSSIER D’INSCRIPTION
Cochez l’accueil de loisirs concerné

Accueil à Alos-Sibas-Abense-de-Haut
Accueil à Chéraute
Accueil Goxo Lekua à Irissarry
Accueil Joko à Saint-Jean-Pied-de-Port
Accueil Elgarrekin à Ossès
Accueil Alaiki à Saint-Martin-d’Arrossa
Accueil Izaia à Saint Palais - Aïcirits
Accueil Amoba à Arraute-Charritte
Accueil à Bidache

/

/
/

Garçon
Fille

Enfant, jeune
Nom
Prénom

Date de naissance
Téléphone
Email
École
Classe
Filière
unilingue
bilingue
immersive

@

Date de réception / Eskuratze eguna
__/__/__

AISIALDI ZENTROAK
IZEN-EMATE TXOSTENA
Marka ezazu dagokion aisialdi-harrera

Aloze-Ziboze-Onizegaineko harrera
Sohütako harrera
Irisarriko Goxo Lekua harrera
Donibane Garaziko Joko harrera
Ortzaizeko Elgarrekin harrera
Arrosako Alaiki harrera
Donapeleu - Aiziritze Izaia harrera
Arrueta-Sarrikota Amoba harrera
Bidaxuneko harrera

Sorteguna
Telefono zenbakia
E-helbidea
Ikastetxea
Gela

Deitura
Izena

Haurra, nerabea

/

Mutikoa
Neska
/
/

Ikasketa saila
elebakarra
elebiduna
murgiltzea

Haurtzaro eta gazteri zuzendaritza
15 Foch Etobidea – CS 88 507
64185 Baiona Cedex
05 59 44 72 72

Eskolaldi-kanpoko asurantza (frogagiri bat gehitu)
Haurraren bizitokia
Burasoen etxean
Aitaren etxean
Amaren etxean
Zaintza aldizkatua
Beste (zehaztu)

Burasoek
Aitak
Amak
Beste (zehaztu)

Chez les parents
Chez le père
Chez la mère
En garde alternée
Autre (précisez)

Les parents
Le père
La mère
Autre (précisez)

Buraso aginpidea

1

Autorité parentale

Résidence de l'enfant

Assurance extra-scolaire (joindre un justificatif)

Direction Enfance et petite enfance
15 avenue Foch – CS 88 507
64185 Bayonne Cedex
05 59 44 72 72

Izen-emate txostena - p2

⃝ Oui / Bai
⃝ Non / Ez

Mère
Ama

Responsables

Recommandations utiles : l’enfant porte-t-il des
lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des
prothèses dentaires, … ?

Nom / Deitura
Prénom / Izena
Adresse postale
Posta helbidea
Code postal
Posta kodea
Commune
Herria
Téléphone
Telefonoa
Email
E-helbidea
Aide CAF ou MSA
(Joindre un justificatif)
CAF edo MSA laguntza
(ziurtagari bat gehitu)
Numéro allocataire
Lagunduaren zenbakia

Renseignements médicaux
Médecin traitant

⃝ Oui / Bai
⃝ Non / Ez

Autre (précisez)
Beste (zehaztu)

Arduradunak

Gomendio baliagarriak : haurrak begilagunak ditu,
begi-lentillak, belarri-protesiak, hortz-protesiak, … ?

Père
Aita

⃝ Oui / Bai
⃝ Non / Ez

Mediku argitasunak

Etxeko medikua

Baitezpadako
txertoak
liburuxkako txerto-orrien
gehi itzazu).

(osasun
fotokopiak

Vaccinations obligatoires (joindre les
photocopies des pages de vaccinations
du carnet de santé).

Haurtzaro eta gazteri zuzendaritza
15 Foch Etobidea – CS 88 507
64185 Baiona Cedex
05 59 44 72 72

Osasun mailako zailtasunak (eritasun,
alergia, asma, istripu, jarrera berezi,
krisi
konbultsioak, ospitaleratze,…)
hartu beharreko neurriak zehaztuz :
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Les difficultés de santé (maladies,
allergies,
asthme,
accident,
comportement
particulier,
crise
convulsives, hospitalisations, …) en
précisant les précautions à prendre :

Direction Enfance et petite enfance
15 avenue Foch – CS 88 507
64185 Bayonne Cedex
05 59 44 72 72

Izen-emate txostena - p 3

Régime alimentaire particulier

L’accueil d’un enfant présentant une
maladie
chronique,
une
allergie
alimentaire ou un handicap sera
conditionné à l’avis obligatoire d’un
médecin et à la mise en place d’un
Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I).
Documents à joindre obligatoirement
au dossier :

Jan-molde berezia

Eritasun kronikoa, janari alergia edo
elbarritasun bat duen haurren harrera,
mediku baten iritzi eta Harrera
Proiektu Indibidualizatu (HPI) antolatu
baten baldintzapean eginen da.

Izen emate txostenari baitezpada
lotzekoak diren dokumentuak :
Familia liburuxkaren edo sortze agiriaren fotokopia (lehenbiziko
izen emaitean bakarrik)
Familiak hartu duen erantzuletasun zibileko asurantzaren
frogagiria

Haurtzaro eta gazteri zuzendaritza
15 Foch Etobidea – CS 88 507
64185 Baiona Cedex
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Burasoen arduratasuna arautzen duen familietako gaien
epailearen erabakiaren kopia
Ikastetxeko Harrera Proiektu Indibidualizatua

Ordainez:

Baimenen fitxa

Txertaketak frogatzen dituen osasun liburuxkaren fotokopia
La fiche des autorisations

Une photocopie du livret de famille ou un acte de naissance
(uniquement lors de la 1ère inscription)
L’attestation d’assurance responsabilité civile souscrite par la
famille

3

Une photocopie du carnet de santé attestant des vaccinations

Le cas échéant :
La copie de décision du juge des affaires familiales
réglementant l’exercice de l’autorité parentale
Le Protocole d’Accueil Individualisé scolaire

Direction Enfance et petite enfance
15 avenue Foch – CS 88 507
64185 Bayonne Cedex
05 59 44 72 72

Osatzekoak diren
baimenen fitxa - p 1

Je/Nous soussigné(s)
Responsable(s) de l’enfant

ACCUEILS DE LOISIRS

Fiche des autorisations à compléter
Autorisation de soins

Date de réception / Eskuratze eguna :
__/__/__

Beherean izenpetzen du(da/gu)n(a/e)k
Haurraren arduraduna(k)

AISIALDI HARRERAK

Osatzekoak diren baimenen fitxa

DECHARGE(NT) la direction de la structure de
toutes responsabilités pendant le trajet jusqu'à
l'hôpital.

AUTORISE(NT) le personnel de la structure à
prendre toutes les initiatives nécessaires en cas
d'accident ou de maladie subite de l’enfant :
-Transfert en pédiatrie
-Transfert aux urgences

BAIMENA EMATEN DU(T/GU) mediku taldeari nire
haurraren osasun egoerak manatuko dizkion
jestuen egitera.
Gain honetan aipatuak diren pertsonak jakinean
ezarriak izan beharko dira epe laburrenean.

KENTZEN DU(T/GU) egiturako zuzendaritza
erantzukizun
guzietatik,
hospitalerainoko
bidaian.

BAIMENA EMATEN DU(T/GU) egiturako langileei,
haurraren istripu edo bat-bateko eritasun
kasuetan behar diren ekimen guziak egin
ditzaten:
-Pediatriko lekualdatzea
-Larrialdietara eramatea

(*) Baimenduak ez diren aipamenak marratu

Artatzeko baimena

AUTORISE(NT) l'équipe médicale à pratiquer les
gestes qu'elle jugera indispensables au regard
de l'état de santé de mon enfant.
Les personnes ci-dessus mentionnées devant
être prévenues dans les plus brefs délais.

GALDEGITEN DU(T/GU) egiturako langileei:
-Nire haurra eritzen baldin bada, familiako
medikuaren ordonantzaren kopiaren bidez
manatu eremedioak eman diezaten, nire
ardurapean.

(*) Rayer les mentions non autorisées

DEMANDE(NT) au personnel de la structure :
-En cas de maladie de mon enfant
d'administrer sous ma responsabilité, les
médicaments prescrits par son(sa) médecin
traitant(e) suivant le double de l'ordonnance.

-Sukarra izanez gero, antipiretikoak eman
diezatela
nire
ardurapean,
egiturako
medikuaren edo familiako medikuaren aginduen
arabera.
-Eguzki-krema eman diezaien, beharrezkoa
baldin bada.

eta

-En cas de fièvre, d'administrer sous ma
responsabilité, les antipyrétiques selon les
prescriptions du(de la) médecin de la structure
ou du(de la) médecin traitant(e).
-D'appliquer de la crème solaire en cas de
nécessité.

Lekua
Eguna
Arduradun(ar-e)n sinadura,
onartua » aipamenarekin

Haurtzaro eta gazteri zuzendaritza
15 Foch Etobidea – CS 88 507
64185 Baiona Cedex
05 59 44 72 72

« irakurria

SEGURTATZEN DU(T/GU) ez dutela neholako
substantziarik
gehitu
haurrari
harrerakontratuak irauten duen bitartean manatuak
izan zitzaizkion erremedioei, eta delako
erremedioak
erabilera
oharren
arabera
berrantolatuak direla.
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CERTIFIE(NT) n'avoir rajouté aucune substance
aux médicaments prescrits à l’enfant pendant
toute la durée du contrat d'accueil et que ces
médicaments ont été reconstitués selon la
notice d'emploi.
Fait à
Le
Signature du(de la)/des responsable(s)
mention "Lu et Approuvé"
Direction Enfance et petite enfance
15 avenue Foch – CS 88 507
64185 Bayonne Cedex
05 59 44 72 72

Osatzekoak diren
baimenen fitxa - p 2

Autorisation de filmer et photographier
(*) Rayer les mentions non autorisées

Filmatzeko eta argazkiak hartzeko baimena

(*) Baimenduak ez diren aipamenak marratu

Lekua
Eguna

Arduradun(ar-e)n sinadura,
onartua » aipamenarekin

« irakurria

eta

SEGURTATZEN DU(T/GU) argazkiak edo filmak
ukaiten baditugu, familiako beharretatik kanpo
ez ditu(da/gu)la erabiliko.

AUTORISE(NT) que l’enfant soit filmé(e) et/ou
BAIMENTZEN DU(T/GU) haurra filmatua edo
photographié(e) aux fins d'utilisation par :
argazkitan hartua izan dadin, ondoko hauek
erabiltzeko gisan:
- Egiturak berak (barneko egunkaria, ...)
- Euskal Elkargoko Komunikazio zerbitzuak edo
partaide diren herriek.
- Prentsak
- Egiturako webguneak eta beste informatika
euskarriek
- Ikastunek, beren ikastaldiaren txostenaren
karietara

La Structure elle-même (journal interne, ...)
Le Service Communication de la Communauté
d’agglomération ou des communes membres.
La Presse
Le site Internet et autres supports
informatiques de la structure
Les Stagiaires dans le cadre
de leurs rapports de stage

CERTIFIE(NT) que si je reçois/nous recevons les
photos ou les films, à ne pas les utiliser à
d'autres usages qu'un usage familial.
Fait à
Le

Signature du(de la)/des responsable(s)
mention "Lu et Approuvé"

CDAP gunearen kontsultatzeko baimena
BAIMENTZEN DU(T/GU), zuzendaritzak gure
CDAP diru laguntza txostena kontsulta eta
begira dezan, kontutan hartu beharreko
baliabideetara zuzenean sartzeko, finantzabaliabideen parte-hartzeak kalkulatzeko.

eta

Autorisation de consultation du site CDAP
AUTORISE(NT) la direction à consulter et à
conserver notre dossier allocation CDAP, afin
d'accéder directement aux ressources à
prendre en compte pour le calcul des
participations des ressources financières.

Lekua
Eguna

Arduradun(ar-e)n sinadura,
onartua » aipamenarekin

Haurtzaro eta gazteri zuzendaritza
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« irakurria

Datuen Zaintzarako Europako Araudia (EB)
izeneko 2016/679 Araudiaren arabera eta 1978ko
urtarrilaren 6ko Informatikaren eta Askatasunen
Lege aldatuaren arabera, zutaz ari diren
informazioetan sartzeko eta aldaketak egiteko
eskubidea duzu, eta ezadostasun kasuan, hauen
ezabarazteko, erakarrarazteko edo tratamendua
mugatzeko eskubidea duzu.

2

Conformément au Règlement (UE) 2016/679
dénommé Règlement Européen sur la Protection
des Données et à la loi Informatique et libertés
du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent et selon les
cas d’opposition, d’effacement, de portabilité
ou de limitation du traitement.
Fait à
Le

Signature du(de la)/des responsable(s)
mention "Lu et Approuvé"
Direction Enfance et petite enfance
15 avenue Foch – CS 88 507
64185 Bayonne Cedex
05 59 44 72 72

Ateraldietako baimena

Osatzekoak diren
baimenen fitxa - p 3

Autorisation de sorties

Lekua
Eguna
eta

BAIMENTZEN DU(T/GU) haurra, egiturak antola
ditzakeen ateraldietan parte hartzera.

Fait à
Le
Arduradun(ar-e)n sinadura,
onartua » aipamenarekin

Garraio publikoan ibiltzeko baimena

Signature du (de la)/des responsable(s)
mention "Lu et Approuvé"

Autorisation de transport en commun

Lekua

eta

BAIMENTZEN DU(T/GU) haurra, garraio publikoak
hartzera, ateraldi pedagogikoen karietara.

Fait à
Eguna

Arduradun(ar-e)n sinadura,
onartua » aipamenarekin

Le
Signature du/des responsable(s) mention
"Lu et Approuvé"

Lekua

« irakurria

eta

NAHI DU(T/GU) haurrak bilketa zerbitzua balia
dezan.

Fait à

Eguna

SOUHAITE(NT), le cas échéant, que l’enfant
utilise le service de ramassage.

Le

Haurraren xerka etortzeko baldintzak

Arduradun(ar-e)n sinadura,
onartua » aipamenarekin

Conditions de départ de l’enfant

Haurtzaro eta gazteri zuzendaritza
15 Foch Etobidea – CS 88 507
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Haurraren xerka etortzeko baimenduak diren
pertsonak edo/eta larrialdi kasuan deitzekoak
diren « beste pertsonak » eta azpi honetako
zerrendan agertzen direnak, haurraren xerka
etortzera baimenduak dira, beren nortasun
agiria aurkeztu orduko.

Signature du/des responsable(s) mention
"Lu et Approuvé"

« irakurria

AUTORISE(NT) l’enfant à prendre un moyen de
transport en commun à des fins de sorties
pédagogiques.

« irakurria

AUTORISE(NT) l’enfant à participer à des sorties
organisées par la structure.

3

DESIGNE(NT) les personnes citées ci-dessous
comme étant autorisées à venir chercher
l’enfant à la structure sur présentation de leur
pièce d'identité et/ou à contacter en cas
d’urgence

Direction Enfance et petite enfance
15 avenue Foch – CS 88 507
64185 Bayonne Cedex
05 59 44 72 72

Adresse

Telefonoa

Téléphone

Ahaidetasun lotura

Lien de parenté

Osatzekoak diren
baimenen fitxa - p 4

Nom et Prénom

Zuzenbidea

Lekua

« irakurria

BAIMENTZEN DU(T/GU) haurra, bakarrik sartzera

Eguna

Arduradun(ar-e)n sinadura,
onartua » aipamenarekin

Funtzionamendu araudia

eta

Izen-deiturak

Fait à

AUTORISE(NT) l’enfant à rentrer seul
Le

Signature du (de la)/des responsable(s)
mention "Lu et Approuvé"

Règlement de fonctionnement

« irakurria

eta

SEGURTATZEN
DU(T/GU)
funtzionamendu
araudiaz jakinean izatea eta engaiatzen
naiz/gira kausula guziak errespetatzera.

Lekua

CERTIFIE(NT) avoir pris connaissance du
règlement
de
fonctionnement
et
m’engage/nous engageons à respecter toutes
les clauses.
Fait à

Lekua

Eguna

Arduradun(ar-e)n sinadura,
onartua » aipamenarekin

eta

Haurtzaro eta gazteri zuzendaritza
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« irakurria

BAIMENTZEN DU(T/GU) arduraduna, fakturak
Emezuz helaraztera.

Fakturak mezu elektronikoz igortzeko baimena

Arduradun(ar-e)n sinadura,
onartua » aipamenarekin

Eguna

4

Le
Signature du/des responsable(s) mention
"Lu et Approuvé"

Autorisation d’envoi des factures par mail

AUTORISE(NT) le responsable à faire l'envoi des
factures par mail.
Fait à
Le

Signature du (de la)/des responsable(s)
mention "Lu et Approuvé"

Direction Enfance et petite enfance
15 avenue Foch – CS 88 507
64185 Bayonne Cedex
05 59 44 72 72

Egunen erreserbatzea
ASTEAZKENAK AISIALDI ZENTROETAN- p 1

MERCREDIS EN ACCUEILS
DE LOISIRS
Réservation de jours

Cochez l’accueil de loisirs concerné

Accueil à Alos-Sibas-Abense-de-Haut
Accueil à Chéraute
Accueil Elgarrekin à Ossès
Accueil Joko à Saint-Jean-Pied-de-Port
Accueil Izaia à Saint Palais - Aïcirits
Accueil à Bidache

/

/
/

Garçon
Fille

Enfant, jeune
Nom
Prénom

Date de naissance
Téléphone
Email
École
Classe
Filière
unilingue
bilingue
immersive
Service de ramassage en bus

Non

Oui, préciser lieu de ramassage

Uniquement pour les accueils à Irissarry, Osses et
St-Jean-Pied-de-Port

Direction Enfance et petite enfance
15 avenue Foch – CS 88 507
64185 Bayonne Cedex
05 59 44 72 72

@

1

Date de réception / Eskuratze eguna
__/__/__

ASTEAZKENAK AISIALDI
ZENTROETAN
Egunen erreserbatzea

Marka ezazu dagokion aisialdi-harrera

Aloze-Ziboze-Onizegaineko harrera
Sohütako harrera
Ortzaizeko Elgarrekin harrera
Donibane Garaziko Joko harrera
Donapeleu - Aiziritze Izaia harrera
Bidaxuneko harrera

Sorteguna
Telefono zenbakia
E-helbidea
Ikastetxea
Gela

Deitura
Izena

Haurra, nerabea

/

Mutikoa
Neska
/
/

Ikasketa saila
elebakarra
elebiduna
murgiltzea
Autobusezko bilketa zerbitzua

Bai, zehaz ezazu bilketa lekua

Irisarri, Ortzaize eta Donibane Garaziko
zentroentzat bakarrik

Ez

Haurtzaro eta gazteri zuzendaritza
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Egunen erreserbatzea
ASTEAZKENAK AISIALDI ZENTROETAN- p 2

Eskolaldi garaia

/

Date de réception / Eskuratze eguna :

Deitura
Izena
Telefono zenbakia
E-helbidea

Adierazlearen informazioak

AGAZ-aren hestea

Zehaztu eta marka itzazu haurra etorriko den egunak (goizez,
bazkari tenorez edota arratsaldez)

02.09>22.10

Période scolaire

Préciser les jours et mettre une croix lorsque l’enfant sera
présent (le matin, pour le déjeuner et/ou l'après midi)

Fermeture de l’ALSH

Information déclarant

/ /
@

Herri honetan egina

/

Egun honetan egina

Izenpedura eta data

Haurtzaro eta gazteri zuzendaritza
15 Foch Etobidea – CS 88 507
64185 Baiona Cedex
05 59 44 72 72

Fait à

Date et signature

2

Le

Nom
Prénom
Téléphone
Email

Direction Enfance et petite enfance
15 avenue Foch – CS 88 507
64185 Bayonne Cedex
05 59 44 72 72

Egunen erreserbatze
BAKANTZAK AISIALDI ZENTROETAN - p 1

VACANCES EN ACCUEILS
DE LOISIRS
Réservation de jours
Cochez l’accueil de loisirs concerné

Accueil à Alos-Sibas-Abense-de-Haut
Accueil à Chéraute
Accueil Goxo Lekua à Irissarry
Accueil Joko à Saint-Jean-Pied-de-Port
Accueil Elgarrekin à Ossès
Accueil Alaiki à Saint-Martin-d’Arrossa
Accueil Izaia à Saint Palais - Aïcirits
Accueil Amoba à Arraute-Charritte
Accueil à Bidache

/
/

Filière

/

Garçon
Fille

Enfant, jeune
Nom
Prénom

Date de naissance
Téléphone
Email
École
Classe

unilingue
bilingue
immersive
Service de ramassage en bus
Uniquement pour les accueils à Irissarry, Osses et
St-Jean-Pied-de-Port

Non

Oui, préciser lieu de ramassage

Direction Enfance et petite enfance
15 avenue Foch – CS 88 507
64185 Bayonne Cedex
05 59 44 72 72

@

1

Date de réception / Eskuratze eguna :
__/__/__

BAKANTZAK AISIALDI
ZENTROETAN
Egunen erreserbatzea
Marka ezazu dagokion aisialdi-harrera

Aloze-Ziboze-Onizegaineko harrera
Sohütako harrera
Irisarriko Goxo Lekua harrera
Donibane Garaziko Joko harrera
Ortzaizeko Elgarrekin harrera
Arrosako Alaiki harrera
Donapeleu - Aiziritze Izaia harrera
Arrueta-Sarrikota harrera
Bidaxuneko harrera

Sorteguna
Telefono zenbakia
E-helbidea
Ikastetxea
Gela

Deitura
Izena

Haurra, nerabea

/

Mutikoa
Neska
/
/

Ikasketa saila
elebakarra
elebiduna
murgiltzea
Autobusezko bilketa zerbitzua
Irisarri, Ortzaize eta Donibane Garaziko
zentroentzat bakarrik

Bai, zehaz ezazu bilketa lekua
Ez
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Egunen erreserbatze
BAKANTZAK AISIALDI ZENTROETAN - p 2

jour
1
eguna

jour
2
eguna

jour
3
eguna

jour
4
eguna

Période de vacances
Automne, hiver, printemps, été

Date
Data
JJ/MM/AAAA
Matin
Goiza
Repas
Bazkariak
Après-midi
Arratsaldea

Préciser les jours et mettre une croix lorsque l’enfant sera
présent (le matin, pour le déjeuner et/ou l'après midi)

jour
7
eguna

jour
8
eguna

jour
9
eguna

jour
10
eguna

Bakantza garaia
udazkena, negua, udaberria, uda

jour
6
eguna

Deitura
Izena
Telefono zenbakia
E-helbidea

Herri honetan egina

Haurtzaro eta gazteri zuzendaritza
15 Foch Etobidea – CS 88 507
64185 Baiona Cedex
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Egun honetan egina

Izenpedura eta data

/

Adierazlearen informazioak

AGAZ-aren hestea

Zehaztu eta marka itzazu haurra etorriko den egunak (goizez,
bazkari tenorez edota arratsaldez)

jour
5
eguna

2

/ /
@

Fermeture de l’ALSH

Information déclarant

/

Date et signature

Le

Fait à

Nom
Prénom
Téléphone
Email

Direction Enfance et petite enfance
15 avenue Foch – CS 88 507
64185 Bayonne Cedex
05 59 44 72 72

Uretako errextasun proba - p 1

TEST AISANCE AQUATIQUE
Attestation de réussite

Préalable à la pratique des activités aquatiques et
nautiques (canoë-kayak et disciplines associées, descente
de canyon, ski nautique, nage en eau vive, surf, glisse
aérotracté nautique, voile) en Accueils Collectifs de
Mineurs (ACM).
Arrêté du 25 avril 2012 fixant les modalités
d’encadrement et les conditions d’organisation et de
pratiques de certaines activités physiques en ACM.

Je soussigné(e), Mme / M.
Titulaire du diplôme
Date de délivrance du diplôme
/

Né(e) le

Atteste de Mme / M.

demeurant à

Cachet et signature

Fait pour valoir ce que de droit.

Le (date du test)

Sans brassière de sécurité
Avec brassière de sécurité
(Rayer la mention inutile)

A REUSSI LE TEST

Direction Enfance et petite enfance
15 avenue Foch – CS 88 507
64185 Bayonne Cedex
05 59 44 72 72

Date de réception / Eskuratze eguna
__/__/__

URETAKO ERREXTASUN PROBA

Arrakasta frogagiria

Uretako eta ur-jarduerak egin aitzinekoa (kanoa-kayak eta
horiekin lotuak diren diziplinak, canyon-jaustea, uretako
eskia, ur bizietako igeriketa, surfa, lerratze aerotraktatu
nautikoa, bela) Adingabekoen Harrera Kolektiboetan (AHK).
2012ko apirilaren 25eko erabakia, gorputz heziketa batzuren
arduratze moldeak eta antolaketa moldeak finkatzen
dituenak AHKetan.

Azpian izenpetzen dudan, Andereak/Jaunak
Diplomaren tituluduna
Diplomaren emate eguna
/
Segurtatzen ondoko Andereak/Jaunak
Sorteguna
Zuzenbidea

Haurtzaro eta gazteri zuzendaritza
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PROBA GAINDITU DUELA
Salbamendu-jakarik gabe
Salbamendu jakarekin
(Behargabeko aipaldia marratu)
Frogaren eguna
Zuzenbidez baliatzeko egina.
Zigilua eta izenpedura

1

Uretako errextasun proba - p 2

RAPPEL :

OROIT:

diploma hauek dituen pertsona batek eman dezake
frogagiria:

�Uretako Segurtasuneko Brebeta Nazionala (USBN), Igerizainsalbatzailearen Estatuko Diploma (ED �Igerizain-salbatzaile),
Uretako Jardueren Kirol Hezitzailearen Estatuko Brebeta
(UJKHEB),

L’attestation peut être délivrée par une personne
titulaire des diplômes suivants :
�Brevet National de Sécurité Aquatique (BNSSA),
Diplôme d’Etat de maître-nageur sauveteur (DE de
�MNS), Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités
de la Natation (BEESAN),

�Gazteriaren, Herri Hezkuntzaren eta Uretako Jarduera eta
Igeriketan Kirolaren Brebeta Profesionala (GHHBP UJIK), edo
kontutan hartuak diren uretako espezialitateetako beste
edozein KHEB edo GHHBP.

Dokumentu honek adingabearen ondoko
gaitasunak frogatzen ditu:

�Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et de Sport des activités aquatiques et de
la Natation (BPJEPS AAN), ou tout autre BEES ou BPJEPS
des spécialités nautiques considérées.

Ce document atteste l’aptitude
du mineur à :

effectuer un saut dans l’eau, 1 Jauzi bat egitea urean

réaliser une flottaison sur le dos pendant 5
2 ur gainean bizkarrez egotea 5 segunduz,
secondes,
réaliser une sustentation verticale pendant 5
3 atxikitze bertikal baten egitea 5 segunduz,
secondes,

nager sur le ventre sur 20 mètres, 4 ahuspez igerikatzea 20 metroko luzetasunean,

2

Haurtzaro eta gazteri zuzendaritza
15 Foch Etobidea – CS 88 507
64185 Baiona Cedex
05 59 44 72 72

Ur bizian edo itsasoan (surfa, kayak) egiten diren
jardueretarako, ibilbidea salbamendu-jakarik gabe egin
beharko da.
Eta hau, gorputz heziketa batzuren arduratze moldeak eta
antolaketa moldeak finkatzen dituenak 2012ko apirilaren
25eko erabakiaren arabera.

franchir une ligne d’eau ou passer sous une
ur-marra gainditu eta untzi baten edo ur-gainean
5
embarcation ou un objet flottant.
dagoen gauza baten azpitik pasatu.
Pour les activités en eaux-vives, ou en mer comme
surf, kayak, le parcours devra être effectué sans
brassière de sécurité.
Et ce conformément à l’arrêté du 25 avril 2012 fixant les
modalités d’encadrement et les conditions d’organisation
et de pratiques de certaines activités physiques en ACM).

Direction Enfance et petite enfance
15 avenue Foch – CS 88 507
64185 Bayonne Cedex
05 59 44 72 72

Kidetzeko orria
diru-kentze automatikoa

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
Formulaire d'adhésion

Préciser la structure concernée
Accueil de loisirs

Crèche

Restauration scolaire

Renseignements enfant et
responsable
NOM de l’enfant
PRENOM de l’enfant
NOM du(de la) responsable
PRENOM du(de la) responsable

DIRU-KENTZE AUTOMATIKOA
Kidetzeko orria

Dagokion egitura zehatz ezazu
Aisialdi zentroa
Eskolako jantegia
Haurtzaindegia

Haurrari eta arduradunari buruzko
argibideak
Haurraren DEITURA
Haurraren IZENA
Arduradunaren DEITURA
Arduradunaren IZENA

Fin d’adhésion : le redevable qui souhaite
mettre fin au prélèvement automatique
devra informer le service de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque par lettre
simple 30 jours avant la prochaine émission
d’une facture (3 émissions de factures
annuelles en janvier, avril et juillet).

Souhaite
adhérer
au
paiement
par
prélèvement automatique des factures du
service coché.
CLAUSES DIVERSES
Changement de compte bancaire : le
redevable qui change de numéro de compte
bancaire, d’agence ou de banque doit se
procurer un nouveau mandat de prélèvement
SEPA
auprès
de
la
Communauté
d’agglomération Pays Basque, le compléter et
le retourner à cette dernière, accompagné
d’un nouveau relevé d’identité bancaire.

Argitasunak,
galdeak,
helegiteak:
fakturazioaz ari den edozein eskaerak Euskal
Hirigune Elkargoari igortzekoak dira: 15, Foch
etorbidea 64100 BAIONA

Diru-kentze automatikoko kide izatea
gelditzeko: diru kentze automatikoa gelditu
nahi duenak, Euskal Hirigune Elkargoari
jakinarazi beharko dio gutun arruntez, ondoko
faktura ukan baino 30 egun lehenago (3
faktura egiten dira urtean: urtarrilean,
apirilean eta uztailean).

Gain honetan markatua den zerbitzuko
fakturak diru-kentze automatikoz pagatzeko
kide izan nahi dut
OROTARIKO KLAUSULAK
Banku-kontuz
aldatzea:
banku-kontu
zenbakiz, agentziaz edo bankuz aldatzen den
zordunak, SEPA diru kentze-mandatu berri
bat eskuratu behar du Euskal Hirigune
Elkargoan. Mandatua osatu eta Euskal
Elkargoari itzuli behar dio, bankuko nortasunagiri berri batekin batera.

Téléphone
Telefonoa
…/…/…/…/…
Mail
E-helbidea
@

Renseignements, réclamations, recours :
tout renseignement concernant la facturation
est
à
adresser
à
la
Communauté
d’Agglomération Pays Basque 15, avenue Foch
64100 BAYONNE

Kidetzeko orria
diru-kentze automatikoa

Type de contrat :

Référence unique du mandat :

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER
Nom, prénom :

Adresse :

Nom :

(

identification internationale de la banque (BIC)

)

Identifiant créancier SEPA

FR 02ZZZ821E12

DESIGNATION DU CREANCIER

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) (NOM DU CREANCIER) à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de (NOM DU CREANCIER).
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Adresse :

Code postal :
Ville :
Pays :

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

Signature :

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

Code postal :
Ville :
Pays :

I B A N

Paiement ponctuel U

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif U

Signé à :
Le (JJ/MM/AAAA) :

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU
DEBITEUR LUI-MEME ET LE CAS ECHEANT ) :
Nom du tiers débiteur :

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements d’impôts
Rappel :par la DGFIP. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque.
ordonnés
Je réglerai le différend directement avec la DGFIP.
En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés
par (NOM DU CREANCIER). En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à
ma banque. Je réglerai le différend directement avec (NOM DU CREANCIER).

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux
articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

