Beharrezkoa
Ikaslearen argazkia
(hemen eman)

IZEN BERREMATE DOZIERRA 2019-2020
EUSKAL DANTZA – ZABALA MODULOA
Dozier betea, Baionako kontserbatoriora itzultzekoa da (eskolatzeen bulegoa),
29 Cabarrus kondearen korralean 64100 BAIONA, behar diren egiaztagiriekin,
2019ko agorrilaren 19 eta 30aren artean, arratsaldeko 2tatik, 5ak arte

IKASLEA
DEITURA Izena …………………………………………………………………………………………

Adina : ……………………….………

Klase maila 2019ko irailan* :
6ème (gutieneko adina 10 urte) 5ème 4ème 3ème / 2nde 1ère Tale
Goi mailako ikasketak/ez eskolatua/ beste …………………………………………………………………………..………...
(*(milesker maila onaren inguratzea)

ZABALA MODULOKO IBILBIDEA

Maila 2019-2020 ikasurtean :
 ZIKLO 2/ 2B
 ZIKLO 3

DOZIERRARI LOTZEKO EGIAZTAGIRIAK
⃞ Ikaslearen nortasun argazki bat
⃞ Arduradun bakoitzarentzat nortasun agiria (aitzin eta gibelaldia)
⃞ Familia koziente agiria:
Dispentsa baten ukeiteko, lotu 3 hilabete baino gutiago duen agiri bat, CAF ala MSAkoa, kozientea agerarazten
duena, BAKARRIK 1001en azpikoa bada

⃞ SEPA kentze baimena
behar bezala betea, BNA batekin, 2 alditan pagatu nahi duten familientzat

⃞ Mediku agiria beharrezkoa, 3 hilabete baino gutiagokoa

•

Izen emaitea egiten ahal da bakarrik Euskal dantza taldetako kideer. IDB horren
egiaztatzeaz arduratuko da.

Irailan eta lehen kurtxoa aitzin, Baionako Eskolatze bulegoari beharrezkoa da bidaltzea :
• 2019-2020ko erantzukizun zibilaren agiria ala eskolatze asegurantza

DOZIER OSATUGABEAK EZ DIRA ONARTUAK IZANEN

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
 Arduradun 1., eskolatze argibide guziak (faktura, agiriak, huts egiteak…) bidaliak izanen zaizkion pertsona da.
Urgentzia guzientzat, milesker deitu behar den pertsonaren izena eta telefonoaren emaitea (arduradun 1 ez
bada) :

Deitura eta izena :

zenbakia:

 Elbarrituak diren ikasleek, etengabe ala une bateko, laguntza eta egokitze berezi bat ukaiten ahalko dute,
kontserbatorioak dituen ahalen arabera (tokirako bidea, desmartxa administratiboak, erakaskuntzak,
azterketak, Kontserbatorioak antolatutako gertakarietan parte hartzeko)
Elbarritasun koordinatzailearekin harremanetan sartzen ahal zizte emailez : coordination-handicap@cmdt-ravel.fr

 Aitzinetikako

izen emaitearen konfirmatzearekin, zure faktura ala epemugen zerrenda, diru kentze bidez
pagatzen baduzue, gutunez bidalia izanen zauzu. Zure haurraren izen emaitea behin betikoa izanen da,
ordaintzearen eskuratzearekin

 «L’ACCES

FAMILLE »k zure haurraren eskolatzea segitzeko eta bere dozierraren kontsultatzeko ahalak
emanen dizkizu, Kontserbatorioko zitioaren bidez. Zerbutxu hori baliatzeko, helbide elektroniko bat bidali
beharko diguzue, 4geren orrialdean betetuz, EGOERA ZIBILA zatian

KONTSERBATORIOKO ARAUAK ETA IRUDI BAIMENA
(xehetasun gehiagorentzat, kontserbatorioko zitioan teleskargagai den txostena begiratu)

Arduradun 1 (ala ikasle heldua).………………………………………………………………………………………..……………….……
Arduradun 2…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

□ Onartzen dut : kontserbatorioan sartzeak inplikatzen duela estudioen arauen eta barne arauen ezagupena eta
errespetua (www.cmdt-ravel.fr zitioan eskuragai) bai eta Kontserbatorioak eta IDBk estudioen barnean antolatzen
dituzten aktibitate publikoetan parte hartzea.
Eta

□ Baimena emaiten dut Maurice Ravel Kontserbatorioari, nere haurraren irudi numeriko ala inprimatua hedatzeko
(« nere irudia », ikasle helduarentzat), bakarrik hartua ala taldean, erakundearen aktibitate pedagogikoaren
ezagutarazteko baizik delarik
Ala

□ Ez

dut baimena emaiten Maurice Ravel Kontserbatorioari, nere haurraren irudi numeriko ala inprimatua
hedatzeko (nere irudia, ikasle helduarentzat), bakarrik hartua ala taldean, erakundearen aktibitate pedagogikoaren
ezagutarazteko baizik ez bada ere

……………………………….-n eginik, ………………………an
Izenpedura(k)

ORDAINKETA MOLDEAK
2019-2020 urteko izen emaite prezioa :
60 € eskolatze gastuak + 16 € dozier gastuak
(dozier gastuak ez dira itzuliak)

 Fakturaren eskuratzean, 15 egun barne izen emaitearen osotasuna ordaintzen dut

□
□
□

txekez, « Régie des recettes Conservatoire Musique Bayonne Côte basque » hartzedunari
eskudiruz, bakarrik « Régie des recettes Conservatoire Musique Bayonne Côte basque » delakoan
banku biramenduz

 Bi aldiz ordaindu nahi nuke, diru kentze automatikoaren bidez
SEPA diru kentze baimena baitezpada itzultzen dut, BNA batekin (IBAN BIC formatuan) – (2 epe : abenduaurtarrila)

⃞ DOZIER OSATUA …….

ESKOLATZE BULEGOARI ZUZENDU KUADROA
⃞ QF ………………… €

⃞ IMUSE .………………………………

⃞  Kentze  Biramendu  Txeke  Eskudiru

⃞ Fakturatua ……………………… -an

EGOERA ZIBILA
Aurride batek jadanik izena eman badu kontserbatorioan, milesker lauki hori markatzea 

IKASLEA
DEITURA IZENA………………………………………………………………………………………………………………………………….……

□ NESKA □ MUTIKO

□ ADINGABE

SORTEGUNA (1) ………………………………………….

□ HELDU

SORLEKUA

(1)

…………………………………………………………….…..

► 2019-2020KO ESKOLATZEA, ESKOLATUAK DIREN HAURRENTZAT (1)
IKASTETXEA (2019ko iraila sartzerako)

□ kolegioa □ lizeoa □ beste : …………….……………….……………..

Posta kodea …………………….…………………….

IKASLE HELDUAREN DEITURA-HELBIDEAK
HELBIDEA ………………………………………………. ETXEKO TELEFONOA ………………………………………..……
……………………………………………………………. TELEFONO PROFESIONALA ……………………………………….
POSTA KODEA ………………………………………… MUGIKORRA …………………………………….…… □ SMS

Emaila (2) ……………………………………………………………………..……..@..............................................................

IKASLE ADINGABEKOAREN FAMILIA



Arduradun 1en deitura eta izena …………………………………………………………………………………….……………….

SORTEGUNA ETA SORLEKUA

(1)

…………………………………………………………………………………………………………………………….……

HELBIDEA ………………………………………………. ETXEKO TELEFONOA ………………………………………..……
……………………………………………………………. TELEFONO PROFESIONALA ……………………………………….
POSTA KODEA ………………………………………… MUGIKORRA …………………………………….…… □ SMS

Emaila (2) ……………………………………………………………………..……..@..............................................................



Arduradun 2en deitura eta izena …………………………………………………………………………………………….…………………

SORTEGUNA ETA SORLEKUA

(1)

………………………………………………………………………………………………………………….………….….

HELBIDEA ………………………………………………. ETXEKO TELEFONOA ………………………………………..……
……………………………………………………………. TELEFONO PROFESIONALA ……………………………………..
POSTA KODEA ………………………………………… MUGIKORRA …………………………………….…… □ SMS

Emaila (2) ……………………………………………………………………..……..@..............................................................
(1)
(2)

Baitezpadako oharra

Defautez, helbide elektronikoa (adingabekoentzat arduradun 1ena) ikaslearen eskolatzeari lotuak diren txostenen igortzeko erabilia izanen da (agiri,
erakasleen falta izatea, kurtxo ezeztatzea, Accès famille-n bidez ikaslearen dosierraren ikusteko…) SMSez jakin nahi baduzue, erakaslearen falta izatea ala
kurtxo ezeztatzea, markatu otoi SMS laukia, ahantzi gabe mugikor zenbaki egokiaren emaitea.

