
 

 
Ayuntamiento de Ansoáin 
Antsoaingo Udala 
C.I.F./ I.F.K. P3132500D 
Tel.: 948132222  
012 - 948012012  

 
Udaletxeko Plaza, 1 
Plaza Consistorial, 1 

31013 Nafarroa – Navarra 
ansoain@ansoain.es 

www.ansoain.es 

 
INSTANTZIA 

EUSKARA KLASEETARAKO DIRULAGUNTZA 
 

Izen-abizenak / Nombre y apellidos  
 
 

NAN/AIZ / DNI/NIE   

Herria / Población   C.P./ P.K. Helbidea / Domicilio 
 
 

Telefonoa / Teléfono/ 
 

E-maila/ E-mail 

       □ BERE IZENEAN / EN NOMBRE PROPIO      □ ONDOKO HONEN ORDEZKARI GISA / EN REPRESENTACIÓN DE 

Izen-abizenak / Nombre y apellidos  
 
 

NAN/AIZ / DNI/NIE   

Herria / Población         C.P./P.K. Helbidea / Domicilio 
 
 

Telefonoa / Teléfono/ 
 

E-maila/ E-mail 

AZALPENA 
Euskara ikasten aritu naiz 2021-22 ikasturtean/2021eko udan. 

 
ESKAERA 

Euskara ikasteko dirulaguntzak emateko oinarrietan adierazten denari jarraikiz, euskara klaseen matrikula diruz 
laguntzeko eskaera egiten dut, eta aipatu oinarrietan eskatzen diren dokumentuak aurkezten ditut: 

 Familiaren diru sarrera gordinen egiaztagiria.  

 Euskaltegiko bertaratze agiria  

 Matrikularen ordainagiria. 

 Matrikulatzeko ordaindutako kopurua: …………………€ 

 Hala dagokionean, familia-liburuaren kopia/minusbaliotasun agiria 

 Kontu zenbakia, dirulaguntza sartzeko (zenbakia gelaxka hauetan idatzita entregatu behar da 
eskaera): 

 
ES  

  

• Halaber, entitate honetan ere dirulaguntza eskatu dudala jakinarazten dut: ………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Egin dudan dirulaguntza eskaera ebatzi ostean, honako diru kopurua esleitu zaiola nire laguntza  

eskaerari: …………………………€ 
 
Antsoain, 2022ko, irailaren …. (a).                                    Sinadura:  

 
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoari jarraikiz, jakinarazten zaizu Udalak diru-laguntzen fitxategi bat 

daukala, euskararen sustapenerako eta ikaskuntzarako inskripzioak egiteko, erregistrorako eta kudeaketarako, Antsoaingo udal esparruan 

euskara sustatzeko ordenantzari jarraikiz. Antsoaingo Udala da fitxategi horren arduraduna eta jakinarazten zaizu bertan izanen duzula datu 

horiek eskuratzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta kontra egiteko eskubidea. 

 

ANTSOAINGO UDALEKO ALKATE UDALBURU JAUNA 
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