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TALDE FEDERATUAN JOKATZEKO IZEN-EMATEA 

Kuota orotara: 300€ 
Ordainketa: 
- Lehen 60€-ko ordainketa irailean  
- 80€-ko 3 kuota hiru- hilabete bakoitzean (abenduan, martxoan eta ekainean). 
 
JOKALARIAREN DATUAK: 
Izena: 
Abizenak: 
Jaiotze data: (UUUU/HH/EE) 
NAN: 
Jokalariaren mugikor zenb: 
Osasun txartela: 
Jokalariaren posta elektronikoa: 
 
ADIN TXIKIKO JOKALARIAREN GURASOEN edota TUTORE LEGALAREN DATUAK: 
Amaren izen-abizenak  
Aitaren izen-abizenak 
 
Helbidea: 
Posta kodea: 
Herria: 
Telefono finkoa: 
Amaren mugikor zenb: 
Aitaren mugikor zenb: 
Amaren posta elektronikoa: 
Aitaren posta elektronikoa: 
NAN-aren eta Osasun txartelaren fotokopia helbide honetara bidali: 
goierrivoleibol@gmail.com 
 
ORDAINKETA 
Diru-sartze edo etxerako transferentzia gure Caja Rural de Navarrako kontutik: 
ES0530080158384078212323  
 
Irakurri eta onartzen dut Goierri K.E.-ren baitan dagoen Boleibol saileko barne araudia. 
 

 Onartzen dut 
 

 Goierri K.E-ko boleibol sekzioa baimentzen dut ligako, entrenamenduetako, zein kirol 

jarduerarekin lotutako argazkiak, bere sare sozialetan eta web orrian argitaratzeko.  
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GOIERRI K.E.-REN BAITAN DAGOEN BOLEIBOL SAILEKO BARNE ARAUDIA 

1. SARRERA 

Goierri K.E.-ren baitan dagoen Boleibol sailak,  kirol hau maite duten eta beronen praktika 

hobetu nahiko lukeen edonori baliabideak jartzea du helburu nagusia. Bestalde, pertsona 

moduan kirolaren bitartez hazteko eta hezteko bidea ireki nahi diogu pertsona orori, betiereko  

oinarrizko balioak aintzat hartuz.  

Goierri K.E Boleibola, 2019tik federatutako Jubenil eta Senior taldeek osatzen dute.  

Talde bakoitzak koordinazioan aritzen diren entrenatzaileak dituzte; baita talde mailako 

funtzionamendua zuzentzen duten gestio talde bat ere. Gainera, talde bakoitzak bere kapitain 

eta delegatu propioak ditu.  

Taldeak, gehienez, 14 jokalariz osatuta daude.  

2. IZEN EMATEA 

Jokalari berriak onartzeko, beharrezkoa izango da eskaera aurkeztea. Behin hori eginda, talde 

teknikoak balorazio bat egingo du, ahal den neurrian, jokalariak klubeko talderen batean 

sarbidea izan dezan.   

Izen ematea ekaina eta uztaila bitartean izango da, irailean dena prest izateko.  

Izen-emate edo plaza berriztatzea gauzatzeko Klubeko web orrian dagoen inprimakia bete 

beharko da. www.goierrike.net 

Klubak asko jota, irailaren lehen hamabostaldirako baieztatuko du izen-ematea edo 

berriztatzea.   

Kluba osatzen duten talde ezberdinetako jokalariek datorren denboraldian jarraitu nahiko 

balute, plaza berriztatu egin beharko lukete, web orrian dagoen erreserba orria betez (Boleibol 

atalean). Behin erreserba orria beteta, beraien plaza baieztatu beharko dute inskripzioa eginez 

eta irailaren 20a baino lehen 60€ko ordainketa eginez.  

Klubeko jokalariek NAN edota antzerako identifikazio dokumentua eguneratuta izan behako 

dute. 

3. FINANTZIAZIOA 

Klubeko finantzazioaren oinarria, inskripzio eskubide, jokalarien hiruhileko errezibo eta 

babesleen bitartez (baldin baleude) litzateke.  

 

 

 

http://www.goierrike.net/
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3.1. IZEN EMATE ESKUBIDEAK  

Jokalariek denboraldi guztian egingo dituzten ordainketak, materiala erosteko, 

txapelketetan izena-emateko, kirol segururako, fitxa federatiborako etab. erabiliko dira.  

 

3.2. HIRUHILEKO ORDAINKETAK 

Ordainketak irailaren 1etik 20ra, abenduan, martxoan eta ekainean egingo dira.  

Garrantzitsua da jakitea, ordainketa bat ez egiteak, jokalari kondizio izatearen, bai eta 

eskuratuko eskubideen galera dakarrela ondorio gisa.  

Izen-ematea formalizatzeak, denboraldi osoaren ordainketa egitea konprometitzean 

datza, denboraldia bukatu ez arren.  

Gestio taldeak baloratuko ditu, kasuan kasuko egoerak ordainketa hau egin ez dadin.  

4. KIROL JARDUERA 

Boleibolak konpromiso eta errespetua eskatzen ditu taldekide zein taldeko 

entrenatzailearekiko.  

Nahitaezkoak dira entrenamenduetan puntualitatea eta asistentzia, bai eta partiduetan ere. 

Justifikatu gabeko hutsegiteek, edota jarrera desegokiek jokalariaren baja suposatuko du.   

Jokalariak, boleibolarekin zerikusia duten bestelako jardueretan parte hatzeko deituak izan 

daitezke.   

 

4.1 EKIPAZIOA 

Ekipoko uniformetasuna bermatze aldera, derrigorrezkoa da, gutxienez, klubeko 

ekipazioa izatea. Klubak, jokoko elastikoak utziko dizkio jokalariari. Hauek taldea uztean 

itzuli egin beharko ditu nahitaez edota denboraldia bukatutakoan (beharrezkoa 

izatekotan).  

Jokalariren batek ekipazioaz bestaldeko jantzirik eskuratu nahiko balitu (jertsea, bisera, 

galtzerdiak...), jokalaria berak ordainketa hori abonatu beharko luke.  

Jokalariek ekipazioa zaindu behar dute, kantxan ezer ez ahaztuta. Uniformetasunik ezak 

(kamiseta gorri edo urdina, praka motzak, galtzerdi beltzak), partiduren bat ez jokatzea 

suposatuko luke.  

4.2 ENTRENAMENDUAK  

Urriko lehen astean hasiko dira entrenamenduak eta hurrengo urteko uztail bukaeran 

bukatuko dira.  
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4.3 PARTIDOS 

Etxean jokatzen diren partiduetan, kapitainak antolatuko ditu lan taldeak material guztia 

kantxan egoki egon dadin, partidua hasi aurretik eta bukatutakoan.  

4.4 KONPETIZIOA 

Klubeko ekipoek, eskualdeko federatutako lehiaketetan eta lehiaketa ez-federatuetan 

parte hartzen dute.  

Konpetiziotik datozen gastuak klubak gain hartuko ditu (eskubide federatiboak, kirol 

mutua).  

Aulkian dauden jokalariek baloiak jasoko dituzte, jokatzen ari diren jokalarien laguntzan.  

4.5 ZIGORRAK 

Taldeko uniformetasun eza edota jokalariak izan dezakeen jarrera desegokia, jokalariak 

berak gain hartu beharko ditu.  

4.6 JOAN ETORRIAK 

Ekipoko joan etorriak, garraio publikoan egitea lehenetsiko da. Ibilgailu partikularrak 

erabiliz gero, beteta joatea lehenetsiko da, joan etorri osoa eginez. Klubak ez du gain 

hartuko, joan etorrietan gerta litezkeen istripu edota ezbeharrik. 

4.7 KIROL ASEGURUA 

Kirol aseguruak denboraldiko lehiaketa lesioak edota gure instalazioetan gertatutakoak 

kontenplatzen ditu.  

5. SARE SOZIALAK 

Boleibol sekzioak, kirol honen sustapen eta informaziorako Goierri K.E. web orrian atal 

bat izateaz gain, sare sozial propioak dauzka. Informazio partekatze honetan, argazki, 

bideo etab. erabiltzen direnez, jokalariek espresuki sinatutako baimena edota, adin 

txikikoen kasuan, guraso edo tutore legalen baimena sinatuta izatea beharrezkoa da.  
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6. HERRIAREKIN KONPROMISOA 

Gure entitateak Urretxu- Zumarragako bizitza sozial, kultural eta kirol-bizitzan parte hartzeko 

nahi eta konpromisoa erakutsi nahi ditu. Horretarako, boleibolean gazteak heziz eta kirol 

honetan formazio bat eskainiz. Hori dela eta, gure inguruan antolatzen diren kirol jarduera 

guztietara irekita gaude. 

  

* Jakinaren gainean egon, barne araudian aldaketak egon litezkeela, taldearen, klubaren 

edota bat-batekotasunean gerta litezkeen egoeren arabera. *  

Sinadura : 
jokalariarena  
edota tutore legalarena 

Denboraldia: 

 


