Ermita kalea, 18
31600 - Burlata
Tfno: 948 136668 Fax: 948 136376
E- mail: cpermita@educacion.navarra.es
Web: ermitaberriip.educacion.navarra.es
CIF: S3199286J

GARRAIORAKO IZEN-EMATEA ERRIPAGAÑA-BURLATA
2018-19 IKASTURTEA
IKASLEAREN DATUAK
Ikaslearen izen-abizenak: ............................................................................................................................

ESKATZAILEAREN DATUAK
Izen-abizenak (ama/aita/tutorea): ................................................................................................................
Helbidea: ......................................................................................................................................................
Tfno 1:..........................................

Tfno 2: .....................................

Tfno 3: ........................................

E-mail: ..........................................................................................................................................................
Kontu korrontearen zenbakia - IBAN
E S
 Aukeratu hasierako eguna (soilik Haur Hezkuntzako 1. mailako ikasleentzat):
Ikasturteko lehenengo egunetik
Egokitzapen epearen ondoren (2018ko urriaren 1etik aurrera)
 Aukeratu erabiliko duzun geltokia:
Madrid kalea, 6
Lisboa kalea, 1
 Adierazi ezazu zure seme-alaba geltokira bakarrik edo heldu batekin joango den:
Bakarrik
Heldu batekin

Burlatan, 2018 ko ………………………ren ………..an

Jakinean eta sinatua: ..........................................................
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31600 - Burlata
Tfno: 948 136668 Fax: 948 136376
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ZERBITZUAREN BALDINTZAK
 Zerbitzu hau Ermitaberri Ikastetxe Publikoaren eta Hilarión Eslava Ikastetxe Publikoaren artean
burutuko da, eta Burlatako Udalaren eta bi eskoletako Guraso Elkarteen arteko hitzarmen
ekonomikoak arautuko du.
 Zerbitzua ikasturteko eskola egun guztietan zehar eskainiko dugu.
 Geltoki bakoitzeko behin-behineko irteera ordua 8:25ak inguruan izango da. Zerbitzuaren beharren
arabera ordutegi hau aldatuko balitz, erabiltzaile guztiei jakinaraziko dizuegu.
 Ikasle bakoitzeko hileko prezioa honako hau izango da, beti ere izena eman duten erabiltzaile
kopuruaren arabera:
Erabiltzaile kopurua

Hilabeteko kostea ikasle bakoitzeko

10 - 12

39,50 €

13 - 16

31,00 €

17 - 19

29,50 €

20 - 23

25,00 €

24 - 27

21,00 €

28 - 30

18,00 €

 Ermitaberriko Guraso Elkarteak kuota hauen kobratzea kudeatuko du, inskripzio orri honetan
idatzitako kontu korronte zenbakiaren bitartez dagokion erreziboa igorriz. 10 kuota izango dira,
hilabete bakoitzeko lehenbiziko astean ordaintzeko.
 Izen emate epe arrunta, gaur hasita, ekainaren 8an bukatuko da. Honez gain, 2018ko irailaren 3an
soilik ez-ohiko izen-emateak onartuko ditugu ere.
 Onartuen zerrenda arrunta ekainaren 12an argitaratuko dugu, eta irailaren 4ean ez-ohiko onartuena.
 Behin onartuen zerrenda arrunta argitaratu ondoren edo, dagokion kasuan, ez-ohiko zerrenda
argitaratzerakoan, erabiltzaileak ezin izango du zerbitzua utzi helbide aldaketa edo ikastetxe
aldaketa kasuetan izan ezik.
 Izen emate honekin batera sinatzaileak gure web orrialdean agertzen diren zerbitzuaren baldintzak
onartzen ditu.

