
18 URTETIK BEHERAKOEN 

 

Izen / Abizenak ……………………………………………………………………………………

NAN …………………………………… 

Ama/aita/legezko tutorea naizela

Izena / Abizenak …………………………………………………………

NAN ……………………...............................

 

ETA ADIERAZTEN DUT: (bat aukeratu

1.          16  edo 17 urte dituen

2.           3 eta 15 urte bita

3.           Baimena ematen

 

3. AUKERAREKIN BAKARRIK BETE

Izen - Abizenak:…………………………………………………………………….. 

zenbakiarekin eta …………………………….

hurrengo ekitaldira joateko: ………………………………………………

ONARTZEN DU: 

• Adingabearen laguntzailea izango dela

betetzeko duela ere, ondorio guztietarako, instalaziora

den arte, Bizkaian ikuskizun publikoak

(araudi horrek jendaurreko ikuskizunen eta jolas

• Laguntzaileakberarekindoanadingabebakoitzaksinatutakodokumentubataurkeztubehar du

• Laguntzaile gisa, araudi horren edukia

ikuskizun publikoak, kontzertuak eta abar

• Esparrua eta ekitaldiaren antolatzailea

ondoriozko erantzukizunetik, bai eta adingabeak jasan dezakeen

• Onartzen dut adingabeei alkohola, tabakoa

adingabeei arriskurik ez sortzekoa.

• Datuak babesteko politikaren berri izan dudala eta datuen

• Azkenik, irmoki onartzen dut 

baldintzaren bat bete ez badut 

 

Datuen babesari buruzko oinarrizko

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko

emandako datuak Zeid Fest-en parte izango

eta ekoizleen merkataritza- eta sustapen

 

 

Sinadura:________________________ 

AMA/AITA/LEGEZKO TUTOREA 

 

18 URTETIK BEHERAKOEN BAIMENA – ZEID FEST

…………………………………………………………………………………….......................

…………………………………… telefono zenbakia ……………..……………………....................

naizela AITORTZEN dut 

…………………………………………………………………… , ………. urtekoa

............................... zenbakiarekin 

aukeratu) 

dituen adingabeari baimena ematen diodala 

bitarteko adingabeari lagunduko diodala 

ematen diodala heldu laguntzaile gisa: ………………………………………………

3. AUKERAREKIN BAKARRIK BETE 

:…………………………………………………………………….. adin nagusikoa, ……………………………

……………………………. telefono zenbakiarekin, Bilbao Exhibition Centre

………………………………………………../ ………………….……………….

izango dela arduraduna eta haren ongizatea eta segurtasuna zainduko

guztietarako, instalaziora sartzen denetik, ekitaldia egiten den bitartean eta esparrutik

publikoak egiteari buruz aplikatzekoa den araudian jasotako betebehar eta aurreikuspenen

ikuskizunen eta jolas-jardueren araudia onartzen du). 

Laguntzaileakberarekindoanadingabebakoitzaksinatutakodokumentubataurkeztubehar duela. 

gisa, araudi horren edukia ezagutzea, eta, bereziki, adingabeak esparruetara sartzeari

publikoak, kontzertuak eta abar egitea.  

antolatzailea salbuesten dituela aipatutako adingabea goian aipatutako

erantzukizunetik, bai eta adingabeak jasan dezakeen beste edozein kalte edota erantzukizunetik ere.

alkohola, tabakoa edo estupefazienteak bezalako substantziak ez kontsumitzeko

sortzekoa. 

berri izan dudala eta datuen tratamendua onartzen dudala adierazten

 erakundeak adingabeei ordaindutako zenbatekoa ez itzultzea, edo

t edo dokumentazio zuzena eta beharrezkoa aurkeztu ez badut. 

oinarrizko informazioa: 

buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoaren

parte izango dira, ekitaldia eta bezeroak kudeatzeko, bai eta ekitaldi, zerbitzu 

eta sustapen-informazioa bidaltzeko ere. 

Sinadura:________________________   Sinadura:________________________________

  BAIMENDUTAKO HELDUA (Soilik 3. aukera

 

ZEID FEST 

....................... 

.................... 

urtekoa,  

gisa: ……………………………………………… 

……………………………… NAN 

Bilbao Exhibition Centren, BECen, egiten den 

………………. (data) 

zainduko dituela, bai eta araudia 

egiten den bitartean eta esparrutik ateratzen 

betebehar eta aurreikuspenen arabera 

sartzeari buruzko zehaztapenak, 

aipatutako ikuskizunera sartzearen 

erantzukizunetik ere.  

kontsumitzeko erantzukizuna, eta 

adierazten dut. 

, edo esparrura sartzea ukatzea, 

xedatutakoaren arabera, 

kudeatzeko, bai eta ekitaldi, zerbitzu 

________________________________ 

Soilik 3. aukera markatuz gero) 


