
 

BIKUÑAKO  
MUSIKA LOKALA 
GRABAZIO GELA 

ERABILTZEKO ESKAERA 
GAZ‐200 

GAZTERIA 

Sarrera  

 

 

1 Eskatzailearen datuak 
(Taldearen izena) 

Izena eta deiturak 

 
NA / IFK Helbidea, Herria eta P.K.   Telefonoa    Emaila 

    

2 Ordezkariaren datuak 
(Eskaera-orria aurkezten duen ordezkariaren izena) 

Izena eta deiturak  

 
NA Helbidea, Herria eta P.K.  Telefonoa      Emaila 

    

3 Taldeko kideen gaineko informazioa  

Taldekideen izenak eta abizenak NA Helbidea Telefonoa e-posta 
Legazpin 
errodatuta 
BAI/EZ 

      

      

      

      

      

      
Taldeari buruzko informazioa: sorrera, zenbat denbora daraman, ….  
 
 
 

Musika estiloa  
 
 
Dituen instrumentuak  
 
 

4 Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

a) Eskabide eredua (GAZ-200) modu egokian beteta. 
b) Taldeko kideen nortasun agirien fotokopiak. 
c) Talde osatzen duten pertsonen errolda agiriak. Ziurtagiri hori Legazpiko Udalak egin behar duenez, ofizioz egiaztatuko da. 
Interesatuek, eskaera aurkeztu dutenez, datu hori egiaztatzeko baimena eman dutela ulertuko da. 
d) Bikuñako Musika Lokalak erabiltzeko araudiaren onarpen-agiria (atzealdean). 

Abenduaren 13ko 15/99 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, nire baimena ematen dut ondoko datu hauek Legazpiko Udal jabegoko fitxategian sar 
daitezen eta Udalak bere eskumeneko eginkizunetan erabili ditzan. Modu berean fitxategietara jotzeko, datuak zuzentzeko edo ezerezteko eta aurka egiteko 
eskubideen berri badudala adierazi nahi dut. Halaber, fitxategiaren arduraduna Legazpiko Udala dela adierazi didate (Euskal Herria plaza, 1 - 20230 Legazpi) 

Lekua eta data Eskatzailearen sinadura 

Legazpin,                 (e)ko                     ren             (e)an. 

 



 

5 Atzealdea 

Bikuñako Musika Lokalak erabiltzeko  
araudiaren onarpen-agiria 

 
Guk,                                                izeneko taldeko kideek, Bikuñako Musika Lokalak erabiltzeko araudia ezagutzen 
dugu. Hortaz, arauak onartu eta eraikinarekiko bidezko jokaera izango dugula hitz ematen dugu. Hori horrela izango 
dela egiaztatzeko, taldeko kide guztiok honako agiria sinatzen dugu: 

 
 NA  Izen eta abizenak Sinadura    

1.    
 NA  Izen eta abizenak Sinadura    

2.    
 NA  Izen eta abizenak Sinadura    

3.    
 NA  Izen eta abizenak Sinadura    

4.    
 NA  Izen eta abizenak Sinadura    

5.    
 NA  Izen eta abizenak Sinadura    

6.    

Taldeko partaide guztiak 18 urte baino gutxiagokoak badira, adinez nagusia den norbaiten sinadura eta datuak 
beharko dituzte, horren ardura legalaren babesean gelditzen direla ulertzera ematen dutelarik. 

NA Izen eta abizenak Taldekideekiko senidetza 
edo lotura: Sinadura 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Aldez aurretik, eskerrak ematen dizkizuegu arauak eta guztion 
etxea den eraikin hau errespetatzeagatik. 

Lekua eta data 

Legazpin,            (e)ko              ren              (e)an. 
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