
                                                                                                                                                                                                              
 

 
MUTRIKUKO UDALAK, Txurruka plaza z.g., 20830 Mutriku (Gipuzkoa), sortutako eta bere erantzukizunpean dagoen fitxategi bat dagoela jakinarazten dizugu. 

Fitxategia, Mutrikuko Turismo Bulegoaren zerbitzuak eskaintzeko helburuarekin sortu da. Informazio gehiagorik jaso nahi ez baduzu, edo abenduaren 13ko, 15/199L.Han 

jasotakoaren arabera, datuetarako sarbidea nahiz horiek zuzentzeko, ezerezteko eta horien aurka agertzeko duzun eskubidea erabili  nahi baduzu, gorago adierazitako 

helbidera idatzi bat igorriaz komunika iezaguzu 

Le informamos de la existencia de un fichero de datos de carácter personal creado por AYUNTAMIENTO DE MUTRIKU, Txurruka plaza z.g., 20830 Mutriku (Gipuzkoa), 

bajo su responsabilidad, con el fin  de ofrecerles un servicio desde la Oficina de Turismo de Mutriku. Si no desea recibir más información o bien quiere ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de sus datos de acuerdo a la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, puede comunicárnoslo a la dirección 

anteriormente indicada. 

 

 

 
 

FORMAKUNTZA PROGRAMA: RENOVA: HAZ  RENTABLE TU PUNTO DE VENTA 
 

IZEN EMATE ORRIA 
 

 
 

DATU GARRANTZITSUAK: 
 

Formakuntzaren datak:  
- Urriak 22tik 26ra, 14:30tik 16:30ra.  
- Azaroaren 19tik 23ra, 14:30tik 16:30ra  

Salmenta puntuaren azterketa: Urriak 22tik 26ra 
Tutoretza zerbitzua: 7 hilabetez.  
Hizkuntza: Gaztelania 
Izen emateko epea: 2018ko urriak 5 
 

 
 

ESTABLEZIMENDUAREN DATUAK 

ESTABLEZIMENDUAREN IZENA  

ESTABLEZIMENDUAREN TELEFONOA  

ESTABLEZIMENDUAREN E-MAILA  

ESTABLEZIMENDUAREN HELBIDEA  

ESTABLEZIMENDUAREN IREKITZE DATA  



MUTRIKUKO UDALAK, Txurruka plaza z.g., 20830 Mutriku (Gipuzkoa), sortutako eta bere erantzukizunpean dagoen fitxategi bat dagoela 

jakinarazten dizugu. Fitxategia, Mutrikuko Turismo Bulegoaren zerbitzuak eskaintzeko helburuarekin sortu da. Informazio gehiagorik jaso nahi ez 
baduzu, edo abenduaren 13ko, 15/199L.Han jasotakoaren arabera, datuetarako sarbidea nahiz horiek zuzentzeko, ezerezteko eta horien aurka 

agertzeko duzun eskubidea erabili  nahi baduzu, gorago adierazitako helbidera idatzi bat igorriaz komunika iezaguzu 

Le informamos de la existencia de un fichero de datos de carácter personal creado por AYUNTAMIENTO DE MUTRIKU, Txurruka plaza z.g., 20830 
Mutriku (Gipuzkoa), bajo su responsabilidad, con el fin  de ofrecerles un servicio desde la Oficina de Turismo de Mutriku. Si no desea recibir más 

información o bien quiere ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de sus datos de acuerdo a la L.O. 15/1999, de 13 

de diciembre, puede comunicárnoslo a la dirección anteriormente indicada. 
 

 

 

 

 

BERTANEN ZAUDE BAI     □                      EZ    □    

TITULARRAREN DATU PERTSONALAK 

IZENA  

ABIZENA  

JAIOTZE DATA  

NAN  

TELEFONOA  

E-MAILA  

IKASTARO HAU EGITEKO ARRAZOIA 

Azaldu ezazu laburki zerek bultzatzen zaituen ikastaro hau egitera: 

 
 
 
 
 
 
 

 
BALDINTZAK:  
Ikastaro honek parte hartzen duenaren jarrera aktiboa eta dedikazio handia 
suposatzen du. Lan asko egin beharko da hilabete batzuetan eta eskaera orri hau 
sinatzean, horretara konprometitzen da salmenta puntuaren arduraduna.  
 
Ikastaroa egiteko 15 salmenta punturentzako bakarrik egongo da tokia, beraz,  
eskabide gehiago jasoko bagenitu, Mutrikuko Udalak, aurrez ezarritako kriterio 
batzuetan oinarrituta,  hautaketa bat egiteko eskubidea izango du. Aurreko urtean 
kanpoan geratu ziren enpresak, 20 punturekin hasiko dute puntuaketa.  
 
Ikastaroa egiteko hautatuak izan direnei, 10 eguneko epea emango zaie 100€ko 
ordainketa egiteko Udalak ezarritako kontu korronte batera. Egingo ez balitz, 
ikastaroan parte hartzeko aukera galduko luke.  
 
Ikastaro honen kostu erreala 450€koa da. Formakuntzara %80ko asistentzia 
frogatzen duen establezimenduak,  100€ bakarrik ordaindu beharko ditu, 
gainontzekoa Mutrikuko Udalak ordainduko duelarik. ESTABLEZIMENDUAREN 
ASISTENTZIA %80A BAINA TXIKIAGOA BADA (JUSTIFIKAZIORIK GABE), 
FORMAKUNTZAREN 100%A ESTABLEZIMENDUARI FAKTURATUKO ZAIO.  
 

Sinadura: 
(Hau sinatzearekin bat goran aipatutako baldintzak onartzen dira) 
 
 
 
 
 


