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PROPOSAMENAREN EGILEA.  Derrigorrez bete beharrekoak* 

Norbanakoa Pertsona heldua, 16 urtetik 
beherako baten ordezkari gisa

Elkartea Taldea 

*Norbanako pertsonaren izena,
edo adingabekoarena, elkartea
edo taldearena

Sexua 

Emakumea        

Gizona 

Ez-bitarra 

JAIOTERRIA 

Adina 

HARREMANETAN JARTZEKO 
PERTSONAREN DATUAK. 

Izen abizenak * NAN/AIZ/IFZ/Pasaportea* 

Helbidea* 

Posta kodea * 

Udalerria* 

Telefonoa * Posta elektronikoa

Norbanako pertsona edo 
adingabe baten izenean 
aurkezten baldin baduzu  
 bete bakarrik 

Komunikazio edo argibide osagarriak bidaltzeko datuak.Adinganbe baten izenean aurkezten 
baldun baduzu, jarri zure datuak.

Hiria-lekua

Herrialdea
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PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

Proposamenaren izenburua * 

  ZERTAN DATZA zure/zuen proposamena?*. 
 

,
 NON nahi duzu/duzue egitea?* 
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 Ze EGOERA HOBETU nahi duzu/duzue?* 

  Norentzat izan liteke mesedegarria zure/zuen proposamena? 

 Herritarrentzat, oro har 

 Kolektibo jakin batentzat Ze kolektibo?    

AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA 
Argazkiak, bideoa, etabar 

Ikus-entzunezko beste material batzuk 

Pribatutasun-politika onartzen dut* 

Baimena ematen dut nire datu pertsonalak Gasteizko Udaleko Herritarren 
Partaidetzarako Buletinaren bidez parte-hartzearekin lotutako jakinarazpenak 
bidaltzeko erabil daitezen

Gasteizen 

SINADURA 

DATA
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