EKIMENAREN - PROIEKTUAREN FITXA / PROYECTO - FICHA DE LA INICIATIVA
EKIMENAREN / PROIEKTUAREN IZENA / NOMBRE DE LA INICIATIVA / PROYECTO

GAZTE TALDEAREN ARDURADUN HELDUA / PERSONA ADULTA RESPONSABLE DEL EQUIPO DE JÓVENES

Ekimen/proiektu baten izena oso datu
garrantzitsua da. Hartu behar beste denbora
hura erabakitzeko. Originala izan behar du
eta, aldi berean, ekimena/proiektua zer den
ulertzeko informazio nahikoa eman.

Ikastetxea.Erakundea / Centro. Entidad:
Izen-Abizenak / Nombre-Apellidos
Helbidea / Dirección:
Barrutia / Distrito:
Telefonoa / Teléfono
Helbide elektronikoa / E-mail:
Jaiotze data / Fecha de nacimiento:

Instagram:

EKIMENAREN TALDEKIDEAK / COMPONENTES DEL EQUIPO

Beharrezkoak diren fitxa guztiak bete
Rellenar tantas fichas como sean necesarias

Izen-Abizenak / Nombre-Apellidos
Helbidea / Dirección:
Barrutia / Distrito:
Telefonoa / Teléfono

Instagram:

Helbide elektronikoa / E-mail:
Jaiotze data / Fecha de nacimiento:

Nazionalitatea / Nacionalidad:

TALDEAREN AURKEZPENA / PRESENTACIÓN DEL GRUPO

Nola elkartu zineten? Zein da partekatzen
duzuen denbora/espazioa? Zergatik eta nola sortu
zen ekimenaren/proiektuaren ideia? Zeren bidez
zaudete lotuta landutako gaiei?

Nortzuk zareten, zerk batzen zaituzte, proiektua aurkeztera animatu
zaituena… / Qué os une, qué os ha animado a presentar el proyecto…

EKIMENAREN/PROIEKTUAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA INICIATIVA/PROYECTO

Azaldu gehienez 15 lerrotan zer egin nahi duzuen/
Explicad en un máximo de 15 líneas qué queréis hacer

Zein ekimen/proiektu aurkeztu nahi duzue?
Ezagutzen dituzue antzeko ekimenak/proiektuak
Bilbon edo beste hiri batzuetan? Zertan da
berezia zuen ekimena/proiektua? Zergatik
hautatu beharko litzateke? Zuen ustez, zenbat
lagunengan izango luke eragina zuen
ekimenak/proiektuak? Jarraipena izateko
aukerarik dago?

PROIEKTUAREN 3 HELBURU NAGUSIAK / LOS 3 OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

Zer lortu nahi duzue zuen
ekimenarekin/proiektuarekin?
Garrantzitsua: helburuek neurtu eta
ebaluatu egin behar dute proiektua
amaitu dela. Errealistak izan behar dute.
Helburuak beti aditz bat izan behar dute,
besteak beste, honako aditz hauekin:
lagundu, parte hartu, jardun, antolatu,
behatu, garatu, esperimentatu, erakutsi,
ezagutu, sustatu …

BURUTU BEHARREKO JARDUEREN AZALPENA / DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Nola gauzatu nahi duzue zuen
ekimena/proiektua? Nolako jarduerak
egingo dituzue zuen helburuak betetzeko?
Garrantzitsua: jarduera bakoitza
zerrendatzea eta azaltzea.

PROIEKTUA GAUZATZEKO EGUNA ETA LEKUA / FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Eguna / Fecha

Zein egunetan egingo duzue ekimena/proiektua?
Zein da haren ordutegia?

Lekua / Lugar

PROIEKTUA BURUTZEKO BEHARRIZANAK / NECESIDADES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO

Eremu itxia da ala aire zabalekoa? Eremu hori
Udalarena da ala pribatua? Badauzka
beharrezko azpiegiturak? Edo beste elementu
batzuk behar ditu jarduera garatzeko
(elektrizitaterako hartunea, agertokia…)?

BEHAR TEKNIKOAK: Espazioak, azpiegiturak /
NECESIDADES TÉCNICAS: Espacios, infraestructuras

KOMUNIKAZIO PLANA / PLAN DE COMUNICACIÓN

Proiektua zabaltzeko erabiliko diren bide eta epeen azalpena /
Descripción de los canales y plazos para difundir el proyecto

Baduzue haren berri emateko sare sozialik?
Zenbat jarraitzailerekin? Proiekturako profilen bat
sortuko duzue? Zein sare sozialetan? Nola
emango duzue haren berri? Zenbat argitalpen?
Zein motatakoak? Noiz? (burutu baino lehenago,
egin bitartean, ondoren …)
Baduzue offlinezabaltzeko proposamenik?
(Kartelak itsatsita, sustatzeko
ekitaldia, flyerdeiturikoak …)

AURREKONTU ZEHAZTUA / PRESUPUESTO DETALLADO

Zenbat diru behar da ekimena/proiektua
gauzatzeko? Zenbat diru partida bakoitzean?
(Zabalkundea, hornitzaileak, materialak,
aseguruak, azpiegiturak …) Baduzue bestelako
diru-laguntzarik ekimena/proiektua burutzeko?:
babesak, sarreren salmenta …

Gauzatutako gastu desberdinak azalduz /
Indicando los diferentes conceptos de gasto

INFORMAZIO GEHIGARRIA /INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DOKUMENTAZIOA / DOCUMENTACIÓN
FORMATUA / FORMATO
DOKUMENTAZIOA / DOCUMENTACIÓN
FORMATUA / FORMATO
DOKUMENTAZIOA / DOCUMENTACIÓN
FORMATUA / FORMATO
DOKUMENTAZIOA / DOCUMENTACIÓN
FORMATUA / FORMATO
DOKUMENTAZIOA / DOCUMENTACIÓN
FORMATUA / FORMATO

Idatzi hemen zure ustez garrantzitsua den beste
zerbait, aurretik azaldu ez baduzu. Zuen
ekimenari/proiektuari buruzko informazio gehiago
ematen duen argazkiren edo marrazkiren bat ere
erantsi dezakezu.

DATUEN BABESARI BURUZKO ARGIBIDEAK / INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS
Nor da Tratamenduaren Arduraduna?
Bilboko Udalaren Gazteria eta Kirol Zuzendaritza.
Zergatik tratatzen dira datuak?
Informazio guztia eta gazte eta umeentzako udal planak kudeatzeko.
Zergatik tratatzen dituzu datuak?
Interesdunak edo haien legezko ordezkariak ados daudelako, edo hainbat legezko arauditan agertzen diren betekizunak garatzen ari direlako
Datuak laga daitezke?
Lehen batean, bai, interesduna ez den beste bati komunikatu ahal izango zaizkio zozketen emaitzen edo programetan onartutakoen zerrendak argitaraturik.
Zein dira norbanakoen eskubideak?
Sarbidea edukitzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko, eta datuak mugatzeko edo aurka egiteko eskubidea ere bai. Tratamenduaren Arduradunari edo
Bilboko Udalaren Herritarrentzako Arreta zentroetara idatzi bat bidaliz. Baita ere datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa egiteko.
Informazio gehiago Bilboko Udalaren Gazteria eta Kirol Zuzendaritzan.

¿Quién es el Responsable de Tratamiento?
La Dirección de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao.
¿Para qué se tratan los datos?
Para gestionar toda la información y los diferentes programas municipales de juventud e infancia.
¿Por qué tratar los datos?
Porque se posee el consentimiento de las personas interesadas o sus representantes legales o bien, se está desarrollando funciones que así se encuentran
en diferentes normativas legales.
¿Se pueden ceder los datos?
En principio sí, podrán ser comunicados a terceros mediante la publicación de listas de resultados de sorteos y admitidos a los programas.
¿Cuáles son los derechos de las personas?
Acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición, enviando un escrito al Ayuntamiento o en los Puntos de Atención de la ciudadanía
del Ayuntamiento de Bilbao. Igualmente se dispone del derecho a reclamar ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.
¿Dónde obtener más información?
En la Dirección de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao.

