2017-2018 denboraldiko kirol ekintzetarako dirulaguntza eskabidea
Espediente zenbakia:

Erakundearen izena:
Helbidea:
Herria:

Posta Kodea:

IFK-IFZ:

Agiri-aurkezlearen izen-abizenak:
NAN:

Helbidea:

Herria:

Harremanetarako pertsonaren izen-abizenak:
NAN:

Helbidea:

Posta Kodea

Tel.:

Herria:
e-mail:

BAIMENAK. Baimena ematen diot espresuki HERNANIKO UDALAri, Foru-Ogasunetik beharrezkoak diren hurrengo datuak zuzenean jasotzeko, haiekin egiazta dezan ohiko kirol jarduera
egiteko diru-laguntza eskatzeko baldintza guztiak betetzen direla
Zerga betebeharrak, Ogasunarekin egunean dituela ziurtatzen duen agiria
Entitatearen legezko ordezkoaren izen-abizenak :
NA:
Sinadura :

Hernani, 201 ko

(a)

Aurkezlearen sinadura
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AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA:
( X jar ezazu)


Eskabide orria sinatuta



Entitate eskatzailearen estatutuak (eratu berria bada)



Elkarteen Udal Erregistroan izena emanda dagoenaren ziurtagiria (hala izanez gero)



Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia



Curriculuma

Entitate eskatzailearen curriculuma gutxieneko datuekin:
1.

Talde kopurua, kirol modalitate eta kategoria bakoitzean.

2. Abian den urteko Hernaniko kirolari edo federatu kopurua eta horien zerrenda; klubeko kide
direnak eta dagokion federazioak emanda.
3. Entrenatzaile edota monitore kopurua eta zerrenda.
4. Klubeko kideen aurreko denboraldiko kirol balantzea (sailkapenak, egutegiak, txapelketak,
hautetsiak).
5. 2017-2018 ekitaldiko balantze ekonomikoa deskribapen zehatzarekin eta diru sarreren zein
gastuen justifikazioa (1. eranskina).
6. Sustapenerako kirol jardueren antolaketa herritar guztiei zuzendua. Jarduera bakoitzaren
dokumentazioa atxiki behar da.
7.- Emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasun sustatzeko bereziki antolatutako
jarduerak eta erabakiak
8.- Kirol klubak ezinbestean bete beharreko hizkuntza irizpideak betetzen dituela ziurtatzen
duen agiria ( 3. eranskina)
9.- Kirol klubak ezinbestean bete beharreko hizkuntza irizpideak betetzeko hiru urterako hartu
duen konpromisoaren agiria (4. eranskina).


Instituzio, erakunde eta abarrei egindako dirulaguntza eskaeren edota jasotako kopuruaren
zinpeko aitorpena



Eskatzailearen kontu korrontearen jabetza ziurtatzen duen agiria. (2. eranskina)



Zerga betebeharrak, Ogasunarekin eta Gizarte Segurantzarekin eginean dituela ziurtatzen
duen agiria
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1. eranskina
Jardueren urteko programaren aurrekontua


Diru sarrerak Zenbatekoa

Entitatearen ekarpena
Entitate pribatuen ekarpena
Erakunde ofizialen ekarpena
Beste zenbait ekarpen
1.2.3.4.5.6.Diru-sarrerak guztira



Gastuak (talde eta laguntzaileei ordainketak, garraioa, dieta, inprenta eta promozio
gastuak...)

Gastuak

Zenbatekoa

Gastuak guztira
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2. eranskina
Eskatzaile datuak
Entitate eskatzailearen izena:
IFK:
Entitatearen helbidea:
Herria:
PK:
Probintzia:
Kontu korrontearen datuak
Titularra:
Finantza erakundea:
Kontu korronte zenbakia (20 digitu):

Eskatzailearen adostasuna

Sinadura
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3. eranskina
KIROL KLUBAK BETE BEHARREKO HIZKUNTZA IRIZPIDEEN
BETETZEN MAILA ADIERAZTEN DUEN AGIRIA
Kirol Klubaren izena
Lehendakariaren izen-abizenak

Kirol Klubaren lehendakari naizen aldetik,
AITORTZEN DUT
a)

Klubaren HIZKUNTZA IRIZPIDEEN betetze maila ondorengoa dela:

1.-

Haur eta gazteekin ditugun harremanen hizkuntza

 Ahozkoa: entrenamenduak, aldageletako tertuliak eta aholkuak... euskaraz dira?
 beti

 gehienetan

 Material idatzia, oharrak... euskaraz dira?
 beti
2.-



 gehienetan

 inoiz ez
 inoiz ez

Herritarrekin dugun harreman hizkuntza
Ahozkoa: megafonia euskara lehentasunez erabiltzen da?
 beti
 gehienetan
 inoiz ez

 Idatzizkoa: publizitatea, iragarkiak, oharrak, kartelak... euskaraz edo ele bietan dira?
 beti
3.-

 gehienetan

 inoiz ez

Udalarekiko harremanak

 Ahozkoa

 beti edo gehienetan euskaraz
 batzuetan euskaraz, besteetan gaztelaniaz
 beti edo gehienetan gaztelaniaz

 Idatzian

 beti edo gehienetan euskaraz
 batzuetan euskaraz, besteetan gaztelaniaz
 beti gehienetan gaztelaniaz

Agiri honekin batera entregatu hizkuntza irizpideak betetzen direla egiaztatzen duen
dokumentazio grafikoa (haur eta gazteentzako nahiz gurasoentzako oharrak, jarduerak
iragartzeko kartelak eta egitarauak...)
Irizpideak betetzeko helburuarekin, AITORTZEN DUT ondorengo KONPROMISOAK hartu ditugula 2019rako
(1- oharra)
b)

(1) Oharra:
Irizpideren bat edo beste betetzen ez baduzue, zehaztu 2019rako hartzen dituzuen konpromisoak
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4. Eranskina

BERDINTASUNA
MAILAKAKETA:
A: Neurri edo proiektu estrukturalak, eta arlo ezberdinetan eragiten duten neurriak. Neurri
hauek gainera, ekintza positiboekin batera jarri daitezke abian.
B: Unean-uneko ekintzak eta ekintza positiboak.
C: Arlo bakar batean egiten den ekintza, eta berez berdintasuna sustatzeko egituraaldaketarik eragiten ez duena. Hau da, eskaintzaren kalitatea hobetzea, partaidetza
handitzea edo kirol uztea ekiditea ez da ekintza honen ondorio zuzena izango.
D: Ez ditu baldintzak betetzen berdintasun arloan diru-laguntza jasotzeko. Berez
oinarrizkoak diren baliabideak ekintza positibotzat hartzea eta horrela aurkeztea.
MAILA / ARLOA
Antolakuntza eta
funtzionamendua

Aurrekontuaren
kudeaketa

Kirol proiektua

Prestakuntza proiektua

Komunikazioa

A
-Emakumeak
zuzendaritzan
(emakumeen
ikuspegia sartzeko
asmoa).
-Maila bereko
entrenatzaile
emakume eta gizonei
berdin ordaindu.
-Inbertsioak
edo erosketak egiteko
orduan sexua kontuan
hartu.
-Emakume
entrenatzailea.
-Entrenatzeko
baliabideak hobetu
(ordutegiak,
materiala, etab.).
-Hautatutako kirolariei
diru-laguntza
entrenatzaile
prestakuntza egiteko
eta elkartearekin
konpromezua
hartzeko.
-Emakume kirolariak
ere bisibilizatu
herrian, eskoletan
etab.
-Komunikazio ez
sexista karteletan,
web orrian, etab.

B

C
-Emakumeak
zuzendaritzan.

-Eskoletan neskak
erakartzeko kanpaina.

-Entrenatzailea
emakumea da.

-Emakume kirolarien
eguna (kirol
horretakoa).

Hizkuntza ez sexista
publizitatean.

D

-Entrenatzailea dute.
-Eskaintza mistoa da.
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PUNTUAZIO TAULA
1. PUNTUA: LIZENTZIAK
INFANTILAK
KADETAK
JUBENILAK

ALEBINAK
txapelketa
ofiziala ofiziala
bai
ez

txapelketa
ofiziala ofiziala
bai
ez

txapelketa
ofiziala ofiziala
bai
ez

txapelketa
ofiziala ofiziala
bai
ez

JUNIORRAK

SENIORRAK

txapelketa
ofiziala ofiziala
bai
ez

txapelketa
ofiziala
ofiziala
bai
ez

NESKAK
MUTILAK
MAILA
GIPUZKOA
EUSKADI
ESPAINIA
NAZIOARTEK.
ALEBINAK: errendimendukoak bakarrik jarri behar dira
Lizentziatuak
III. mailakoak

Autonomikoak.
II. Mailakoak

Eskualdekoa
I. mailakoa

Titulurik
gabekoak

ENTRENATZAILEAK
2. PUNTUA: GARRAIOA
TALDEA

Partiduetara joaten
diren jokalari kopurua

Etxetik kanpo jokatutako
partiduen kopurua

Gipuzkoa

Nora
Euskal
Espainia
Herria

Lerro bakoitzean talde bat
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Nazioar.

3. PUNTUA: GUZTIENTZAKO KIROLA ETA PROMOZIOZKO JARDUERAK
URTEZ URTEKOA
UNEAN UNEKOA
MINUSBALIATUKOA
EUSKAL HERRIKOA

4. PUNTUA: EMAKUMEZKOEN ETA GIZONEZKOEN ARTEKO BERDINTASUNA

Diru kopurua banaketa proportzionalki egingo da jardueren kopuruaren arabera. Oso garrantzitsua da
jardueren azalpena.
Oharra: Datu guztiek ofizialak izan behar dira.
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