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”SAN VIATOR Kultur Elkartea eta N.S.C.C. KOFRADIAren” Inauteri Konpartsaren Batzorde Antolatzaileok, 2019ko 
Inauteriak otsailaren 28tik, martxoaren 5era arte direla helarazi nahi dizuegu. Aurten, Konpartsako “zilarrezko ezteiak” 
ospatuko ditugu eta horregatik, gaia 25. URTEURRENAREN FANTASIA izango da.  
”SAN VIATOR Kultur Elkartea eta N.S.C.C. KOFRADIA”ren Inauteri Konpartsan 2018 urtean parte hartzeak HOGEITA 
HAMABOST €ko (35,00 €) kostea izango du partaide bakoitzeko. Konpartsa-kideek eskubide hauek beren alde izango 
dituzte: Mozorroa, Erantzukizun Zibilerako Asegurua, paradan zehar jangaiak, ura eta gozokiak (zeliakoentzat ere 
egokiak), prestatze saioak, eta beste. 

Informazio guztia hala Batzordeko web orrian nola ohiko lekuetan (patioa, sarreran, etab.) egongo da eta 
Alexiaren bidez bidaliko da.  

Izena emateko deialdiak bi aldi izango ditu: 

1go deialdia: Guraso, irakasle, viatortarrak, Ikastetxeko ikasle eta ikasle-ohiei  mugatua: Urriaren 22an eta 23an.  
Edota lehenago, 300 partaidera heldu ezkero. HORI GERTATZEKOTAN, IZEN-EMATEKO EPEA ITXIKO DA.  

2. Deialdia: edonorentzat, Ikastetxearekin zerikusia izan ala ez, 2018ko Urriaren 24an hasiko da, 300 partaidera 
heldu arte. HORI GERTATZEKOTAN, IZEN-EMATEKO EPEA, ABISATU GABE ITXIKO DA.  

OHAR GARRANTZITSUA:  

 Lehenengo bi egunetan (urriak 22 eta 23) 300 izen-emateak egiten badira, ez da 2. deialdirik irekiko. Aurreko 
urteetan bezala, izena ematea BANKUAN DIRUA SARTZEAREKIN BATERA EGINGO DA, honako hau 
BANAKAKOA eta NOMINATIBOA izanik (nahiz eta izena emango dutenek familia berekoak izan, familia-kide 
bakoitzeko diru-sarrera bana. Diru-sartze orokorra egiten bada, bertan behera utziko da. Sartu beharreko 

kopurua eta norabidea hauek dira: 

35,00 €uro. KUTXABANK, kontu korronte zenbakia: 2095.3129.11.1090869420 

Diru-sarreretan eskatzen diren datuak (edo beste desberdin batzuk: Inauteriak, San Viator,...) agertzen ez badira, 

Konpartsak EZ DITU ONARTUKO eta ez da erreklamazio aukerarik egongo.  

Diru-sarreraren frogagirian hurrengo datuak agertuko dira:   

 Izena, lehenengo bi abizenak, adina, eta ezintasunik duen ala ez (Aseguruak azken hau eskatzen du. Diru-

sarreraren adibidea: María Gómez Pérez-14 urte-ezintasunik ez. Diru-sarreretan horrelako datuak agertzen 

badira: Inauteriak, San Viator Konpartsa,... ukatuak izango dira eta ez dute parte hartuko, erreklamazio aukerarik 

gabe).  

 KUTXABANK: 

O diru-sarrera bakoitzaren frogagiri bikoitza eskatu. Internet bidez egitekotan ere bi frogagiri eskatu! 

o DIRU-SARRERA BAKOITZAK PARTAIDEAREN DATUAK IZAN BEHAR DITU (inoiz: 2017ko inauteriak, 

San Viator, etab.) 

o diru-sarreren frogagiriak aurkeztu beharko dituzue (biak) mozorroak probatzera etortzerakoan eta taila 

aukeratzerakoan (frogagirietako bat zigilatuta eta morroaren zenbakiarekin itzuliko zaizue). 

o frogagiria  mozorroa hartzeko beharrezkoa izango duzue (hori gabe ezingo duzue mozorroa eskuratu). 

O norbaitek frogagiri bat berarentzat nahi izatekotan, orduan hiru kopia eskatu beharko ditu. 

O Diru-sarrera egiterakoan aparteko gastuak sortzen badira, parte-hartzaile bakoitzak ordaindu beharko ditu.  

 SAN VIATOR Kultur Elkartea - N.S.C.C. Kofradiak EZ DITU ONARTUKO parte-hartzaile hauek eskatzen diren 

datuak betetzen ez dituztenak, edo gezurrezko datuak ematen dituztenak. (diru-sartzea Kutxabank ez den 

entitate batetik egiten bada). Horrelako kasuetan BATZORDEAK ATERATZEKO BAIMENA UKATU AHAL DU.  

 Baten batek, eskatzen diren datuak ez baditu betetzen edo gezurrezko datuak ematen baditu, Konpartzatik kanpo 

geratuko da.   

OHAR GARRANTZITSUAK. Ondo irakurri partehartzeko baldintzak, okerrak ez egoteko: 

 Izena eman duten guztiek Batzorde Antolatzailearen parte hartze baldintzak, erabakiak eta arauak onartzen 

dituzte.  

 Adingabeen gurasoek edo tutore ofizialek baimena ematen dute, egiten diren argazkiak (entsaioetan; 

desfileetan,…), hala “San Viator Kultur Elkartea eta N.S.C.C. Kofradiaren” Batzordeak, nola Udaletxeko Kultur 

http://www.sanviatorcofradia.com/


Sailak erabiltzeko. Argazki horiek, komunikabidetan, web orrialdetan, Facebooken, edo beste leku batzuetan 

agertu ahal dira. Baimen hori ematen ez bada, adingabeak ezin dira Konpartsa honetan atera.  

 Diru-sarrera egin, frogagiriak eskatu eta mozorroaren erreserba behin egin ondoren, ezingo da dirua itzuli ezta 

mozorrorik aldatu ere. 

 Mozorroa probatzerakoan, hobe da Inauterien egunean jantziko duzuen arropa berdina ekartzen baduzue. 

Mozorroa probatzerakoan BEROGAILUA egongo dela kontutan izan beharko da (Inauterien egunean hotza 

izango da!).  

 10 URTE BAINO TXIKIAGOAK DIREN UMEEK EZIN DUTE PARTE HARTU, haien gurasoekin, tutorekin, 

edo adin nagusi batekin joaten ez badira.  

 Mozorroen eta neurrien frogak “Tutoretza Gela” izeneko aretoan probatuko dira; eguna eta ordua areto horren 

atean zintzilikatuko da. 

 Mozorroak, entseguen ondoren (larunbatetan) emango dira edo zehaztuak izango diren egunetan (FAROan zein 

Iragarki-taulan agertuko dira). Mozorro guztiak hartuta egon beharko dira gutxienez, Inauteriak baino aste 

bat lehenagorako. 

 Norbaitek ez badu mozorroaren proba egiten, Batzordeak nahi duen taila emango zaio, ERREKLAMAZIO 

AUKERARIK GABE. 

 Behin mozorroa eskuratu ondoren, konpartsakide bakoitzak aldaketa egiteko aukera izango du (zazpi eguneko 

epean), baina beti ere, mozorroak akatsaren bat duelako edo gaizki josita dagoelako, inoiz ez taila aldatzeko. 

Erreklamazio horiek egiteko eguna 2019ko otsailaren 16a izango da, edo Batzordeak aukeratzen duen beste 

egun batean, hasiko da. Mozorroa manipulatuta badago EZ DIEGU ERREKLAMAZIO HAUEI ERANTZUNIK 

EMAN.  

 Batzorde Antolatzaileak izena ematearen dirua hornitzaileekin batera adosten du (urrian), nahiz eta mozorro 

berdinak agian gainontzeko dendetan merkeago aurkitu ahal diren. Mozorro antzeko bat eramateak ez dio inori 

Konpartzan ateratzeko baimenik ematen. Mozorroa ezin da aldatu Batzordeak baimenik ematen ez badu.  

 Batzordea, inskripzio epea hasten denean bilduko da. Horrela (asteazkenetan posible bada) zalantzak edo 

horrelakoak badaude partaideen eskura egongo da.  

 Eskatzen eta ematen diren datuak Legearen babesean daude. 

 Batzorde Antolatzaileak alda dezake aipatu arauetariko bat, aldez aurretik abisatu gabe 

Bukatzeko oharrak 

1. Honekin batera, jakin beharra dago, SAN VIATOR Inauterien Konpartsan izena emateak, entseguetan, desfiletan 

zein edozein ekitalditan modu aktiboan parte hartzeko beharra suposatzen duela. Hauek Batzorde Antolatzaileak 

antolatu ditzake bai eta, Udal Kultura Sailak edo Gasteizko Konpartsen Batzordeak.  

2. Halaber, konpartsakide guztiek hezkuntza oneko eta errespetuko jarrera bat aurkeztu beharko dute ekitaldi 

guztietan.  

3. Desfiletan zehar DEBEKATUTA DAGO edozein motatako alkohola eramatea edo edatea. Era berean, 

debekatuta dago desfileak hasi baino lehen edo bukatu ondoren, karrozatik edo parte-hartzaile txikien gertutik 

alkohola edatea. Norbaitek baldintza horiek betetzen ez baditu, Konpartsatik kanporatuko da, eta ez da 

erreklamazio aukerarik egongo.   

4. “Inauteri Pregoia” entzutera eta “Sardinaren Erreketa” ikustera joatea guztiz borondatezkoak izango da, nahiz eta 

bietan Konpartsaren presentzia hobesten den.  

5. Konpartsako partaide guztiek bai aurreko oharrak eta arauak, bai SAN VIATOR Kultur Elkartea - N.S.C.C. 

Kofradiak, hartu ahal izango dituen erabakiak edo aldaketak onartzen dituzte. 

6. Ez dezala izena eman ekitaldietan parte hartuko ez duen edozeinek. 

Adeitasunez,  

San Viator Kultur Elkartea – N.S.C.C. Kofradiaren Batzordea  


