Bazkidetza
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Fer-se soci/sòcia
Bazkideen kuotak honelakoak dira:
Kuota arrunta: 12€ hilean
Famili kuota: 18€ hilean (gurasoak eta 18 urtera arteko seme-alabak)
Kuota berezia: 6€ hilean (ikasleak, langabetuak, erretiratuak)
- Hilero, hiruhilero edo urtean behin ordain daiteke.
- Urte osoko ikastaro batera apuntatzeko egiten bazara bazkide, 30€ko SARRERA
ordaindu beharra dago. Bazkide izatea eskatzen duten tailer edo ikastaro motzetan ez
dago sarrera ordaindu beharrik.
Bazkideek ematen duten laguntza ezinbestekoa da Euskal Etxeak bere proiektuak
aurrera eramateko eta Bartzelonan euskal kultura ezagutarazteko. Euskal Etxeak
antolatu eta ordaindu beharreko ekimenetan (kultur ekintzak, euskara ikastaroak,
tailerrak, kontzertuak, afari sozialak…), bazkideek sarrera doan edo deskontuak izaten
dituzte, eta Bartzelonatik Iruñea eta Donostiara doazen autobusetan ere (txartela Euskal
Etxean erosiz gero). Zenbait ekitalditan parte hartzeko (ikastaroak, haurren txokoa…)
bazkide izatea ezin bestekoa da.
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Les quotes de soci/sòcia són les següents:
Quota individual: 12€ al mes
Quota familiar: 18€ al mes (pares i/o mares i fills i filles fins a 18 anys)
Quota especial: 6€ al mes (estudiants i persones aturades i jubilades)
- Es pot pagar mensualment, trimestralment o anualment.
- Quan algú es fa soci/sòcia per inscriure’s a un curs anual, cal pagar una ENTRADA de
30€. No cal pagar aquesta entrada en els tallers i cursos curts en els quals s’exigeix ser
soci o sòcia per participar-hi.
Els ajuts dels socis i sòcies són fonamentals perquè l’Euskal Etxea pugui portar a terme
els seus projectes i perquè la cultura basca es doni a conèixer a Barcelona. Els socis i
sòcies entren de franc o tenen descomptes en les activitats i actes que organitza l’Euskal
Etxea i que s’han de pagar (activitats culturals, cursos d’euskara, tallers, concerts,
sopars socials…). També tenen descomptes a la línia d’autobusos que uneix Barcelona
amb Iruñea i Donostia (s’han de comprar els bitllets a l’Euskal Etxea). A més, per
participar d’algunes de les activitats cal ser soci / sòcia (tallers, haurren txokoa etc).

Fes-te’n soci
egin zaitez bazkide

Amb l’aportació dels seus socis el Centre Cultural Euskal Etxea de Barcelona
treballa per la promoció i la normalització de la llengua,
la cultura i la identitat basques

Nom:

Cognoms:

EHNA/DNI:

Natural de:

Data de naixement:

Adreça :

CP:

Ciutat:

Tlf:
email:
Tipus de quota:
Familiar [18 euros/mes]
(inclou cònjuge i fills menos de 18 anys)
Individual [12 euros/mes]
Especial [6 euros/mes]
En el moment de fer-se soci s’abonarà una quota d’ingrés de 30
euros, a més de la quota corresponent.

Euskal Etxea Centre Cultural

Modalitat de pagament
Mensual
Trimestral
Domiciliació Bancària:
BANC/CAIXA:
Entitat / Oficina / DC / Nº de compte

Nom del titular
i signatura:
Per a més informació
truca al 933 102 200

Placeta Montcada 1-3 Entrada per Arc de Sant Vicenç ( BORN )

Anual

