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Parte hartzeko bi modu:
“AHOBIZI” ETA “BELARRIPREST”
IZENA EMOTEKO FITXA:
Izen-abizenak:
Telefonoa:

Zer da
“AHOBIZI”
izatea?
Euskara ulertzen daben
danei euskaraz egiten
deutsen pertsona,
baita aurrekoek erdaraz
erantzuten dabenean be.
Ezezagunei lehen hitza,
gitxienez, euskaraz egiten
deutsie. Beraz, azaroaren
23tik abenduaren 3ra
euskara ulertzen daben
danei euskaraz egiteko
konpromisoa hartzen dau.

Herria:

Zer da
“BELARRIPREST”
izatea?

E-posta:
Facebook erabiltzailea:
Twitter erabiltzailea:

PARTE HARTZE MOTA:
 AHOBIZI

 BELARRIPREST

15/1999 DBLOan ezarritakoaren arabera, jakinarazten deutsugu zure datuak fitxategi batean ditugula, horien
arduraduna Gernika-Lumoko Udala eta ARTEZ Euskara Zerbitzua Kooperatiba dirala, eta babes egokia
izango dabela. Fitxategiaren xedea kasu bakoitzean ezartzen dan harremanari eustea, harreman hori
betetea, kontrolatzea eta garatzea izango da, eta fitxategia ez da lagako. Gura dauanak datuak ikusteko,
zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dau, helbidera honeetara idatziz:
Gernika-Lumoko Udala. Foruen pl. 3, Gernika Lumo eta ARTEZ. Luzarra 10, Bilbo. Baldintza bakarra bere
buruaz identifikazio datu nahikoa ematea izango da.


Fitxa bete, ebagi eta entregatu hurrengo lekuetan:
Kultur-etxea, kiroldegia, liburutegia, Astra eta Irakaskuntza zentroak.

Euskaraz dakienari beragaz
euskaraz aritzeko gonbitea
egingo deutson pertsona,
berak euskaraz zein erdaraz
erantzun. Euskaraz ulertzen
dau, eta baleiteke hitz
egiteko gai be izatea. Beraz,
azaroaren 23tik abenduaren
3ra euskaraz dakitenei
berarekin euskaraz
aritzeko gonbitea egiteko
konpromisoa hartzen dau.
¿QUÉ ES “BELARRIPREST”?

Izena emoteko orri hau whatsapp
bidez bialdu zeinke eta gura bazendu
zeure argazkia be bai.

 688 628 117

INFO +:
946 270 205

gernika-lumo@euskaraldia.eus

 euskaraldia.gernikalumo

688 628 117

 @euskaraldia_ger

Aquella persona que invita a sus
interlocutores/as a que le hablen
en euskera, aunque responda en
castellano. Entiende euskera, y puede
ser capaz de hablar en euskera en
algunas situaciones.
Por lo tanto, coge el compromiso
de invitar a otras personas a que le
hablen en euskera. Todo ello del 23 de
noviembre al 3 de diciembre.

