
EKITALDI  BAIMENAREN GALDEA 

GARRANTZIZKOA: Ekitaldia aitzin 15 egun lehenago Herriko Etxerat igortzekoa 

ELKARTEAREN IZENA:     ____________________________________________________ 
HELBIDEA: __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 
MAIL :           _____________________________________________________________ 
EKITALDIAREN EGUNA eta  TENOREA : _____________________________________ 

EKITALDIAREN TOKIA 
 Mendeala gela (hitzarmenaren araberako prezioak) 
 Harana Gela (Hazparneko elkarteentzat 150 €)

(kanpoko elkarteentzat 200 €)  
 « JOKO PLAZA » zezen-plaza
 Beste toki (zehaztekoa) __________________________________________

EKITALDIAREN IZAERA: ____________________________________________________ 
(Honekin batean idatz eguneko egitaraua orri zuri batean ) 

MANU ZERBITZUAREN bi ARDURADUNEN IZENA: 

• ___________________________jauna /anderea  __________________________

• ___________________________jauna /anderea  __________________________

EKITALDIAREN ANTOLAKETAK Herriko Ordenantzarik behar ote du?
BAI   EZ  

OSTATU BATEN IDEKITZE GALDEA BAI       EZ  

EKITALDIAREN SEKURITATEA nork segurtatua : 

 ANBULANTZIA PRIBATU BATEK*  GURUTZE GORRIAK*
 SUHILTZAILEEK*  SOROSLEEK (Sorosle Agiriaren tituludunak)
* BEHARREZ zuen galdearen fotokopia bat juntatu.

ARDURA ZIBILA : ARDURA ZIBIL gisa, Elkartearen babespena segurtatzen duen eta ekitaldiaren 
antolaketan parte hartzen duten borondatezko kideak asuratzen dituen asurantzaren ordainagiria 
BEHARREZ eman.  

Antolatzaileen betebeharrak segurtasun mailan. 

A – OROITU 
Antolatzaileak elkarretaratzearen segurtasun orokorraren erantzule dira, bereziki parte hartzaileena. Segurtasun zerbitzu batek 
elkarretaratzea ongi iragaiten dela zaindu behar du (sartzeak zaindu, pertsonak kontrolatu, ordena zerbitzua) eta poliziarekin 
lotura segurtatu. Segurtasun zerbitzu pribatu baten gomendio utzia izaiten ahal da. 

B – VIGIPIRATE plano eguneratuaren kari 
Pertsonen sartzeen kontrola eta zaintzea bereziki azkartuak dira. Kontrolen kalitatea arriskuan ezarri gabe, antolatzaileek 
gunearen sartzeetako joan-jinak arintzeko neurriak hartu behar dituzte. Beraz antolatzaileek plantan ezarri dituzten ordena 
zerbitzuek, pertsonen eta ontasunen segurtasunea kontutan hartuko dituzte.  
Kartoi edo pakete susmagarrien presentzia seinalatua izan beharko da. Normala ez den edo susmagarria den edozein 
jokamolde seinalatu behar zaio polizia edo jendarmeriari. 

C-COVID 19
Covid 19 gaitzaren hedatzearen kontra hartu neurrien arabera, antolatzaileek behar dute ekitaldiko osasun protokoloa 
erakutsi hesi-keinuak errespetatzeko (gelan ibiltzeko norabidea, urruntasun fisikoa, osasun higienea, maska soinean 
ukaitea, jinen den pertsona kopurua...).

Eguna,___________________-n egina  Lekua,___________________-n 
Izenpedura 

 Beste galde bat betetzeko 
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