IZENA EMATEKO ORRIA
NAFARROAKO GERIATRIA ETA GERONTOLOGIA ELKARTEAREN XII. BILTZARRA
ZAHARTZAROAREN XIX. BILTZARRA
Iruñean, 2020ko maiatzaren 7-8an
Oharra: eskuz/ordenagailuz bete orria

1) IDENTIFIKATZEA ETA BILTZARREAN IZENA EMATEA
NORBERAREN DATUAK:
Abizenak:_____________________________________________________ Izena: ___________________________
NAN: ____________ Helbidea:_______________________________________________________________________
PK:_______ Udalerria: _________________________________________ Probintzia: __________________________
Tel.: ___________ Tel. mobila: _________ Faxa: ___________ e-posta: _________________________________
LANTOKIAREN DATUAK:
Lantokia: ______________________________________________ Saila/Zerbitzua: ______________________
Helbidea: ________________________________________________________________ IFK/IFZ: ________________
PK:_______ Udalerria: _________________________________________ Probintzia: __________________________
Tel.: _____________ Faxa: _______________ e-posta: ________________________________________________
Fakturarako datuak osorik (Erakundea/Enpresa/Pertsona fisikoa, helbidea, udalerria, PK eta IFZ/IFK). Datuak lehen
adierazitakoak bezalakoak badira, ez dira berriro jarri behar:
________________________________________________________________________________________________

2) BILTZARREAN IZENA EMATEA ETA OSTATUAK
Izena emateko tarifak

Apirilaren
6ra arte

- Bazkideak
- Bazkideak ez direnak

150 €
180 €

Apirilaren
6tik aurrera

Ordaindu beharrekoa

200 €
230 €
30 €
60 €
60 €

- Ikasleak*
- Laguntzaileen ikastaroa
- Biltzarreko afaria
Hotel Blanca de Navarra 4****:
(gosariarekin):

Banakakoa
Bikoitza

90 €
105 €

x ___ logela x ___ gau:
x ___ logela x ___ gau:

Hotel Bed4U 3***:
(gosariarekin):

Banakakoa
Bikoitza

70 €
78 €

x ___ logela x ___ gau:
x ___ logela x ___ gau:

BEZa barne

Ordaindu beharrekoa guztira:
Oharra:
Hona hemen izena emateko prezioan sartutakoa: saioetarako asistentzia, Lehen Mailako Arretarako Medikuntza
Geriatrikoari buruzko tailerrak zein ikastaroa, agiriak eta egiaztagiria, kafe-atsedenaldiak, merkataritza-erakusketa eta
lan-bazkariak.
*Ikasleak: kupo mugatua. Lan bazkaria ez barne.

DBAOren beraren 13. artikuluan zehaztutako informazio-eskubidearen arabera, zeure datuen tratamenduari buruzko informazio guztia eskatu ahal
izango diozu EQUINOCCIO VIAJES SA enpresari, CLIENTES@RESERVASEQUINOCCIOVIAJES.COM posta elektronikoaren bidez.

3) ORDAINBIDEAK
Ordainketa seguruko on line plataformaren bidez kreditu-txartelaz egindako ordainketa. Kreditu-txartelaz
ordaintzeko esteka jasoko duzu.
Kontu-zenbaki honetara egindako bankuko transferentzia: IBAN ES10 0075 4633 89 0600151350. Banco
Santander, Equinoccio Bidaien izenean.

OSO GARRANTZITSUA: izena emateko orri honi erantsi behar zaio bankuko transferentziaren
kopia.
OHARRAK:




Izena emateko orria jasotakoan, eskatutako zerbitzuen BAIEZTAPENA bidaliko dizugu.
Izena emateko orria eskatzen denean, EZ du esan nahi baieztatu egiten denik, horretarako baieztapena jaso
beharko delako eta kasuan kasuko zenbatekoa ordainduta eduki beharko delako.
Lehen zehaztutako zenbatekoetan, zerbitzuen BEZa dago sartuta.

Era berean, www.zahartzaroa.equinoccioeventos.com webgunearen bidez ere eman ahal
izango duzu izena, ostatua erreserbatu, biltzarreko afaria erreserbatu eta komunikazioak
bidali, Biltzarreko Idazkaritza Teknikoaren eta Bidaia Agentzia Ofizialaren on line sistemaren
bitartez. Bertan, atebide seguruko ordainketa-sistema ere badago eskuragarri.

OSO GARRANTZITSUA
Izena emateko orri hau Biltzarreko Idazkaritza Teknikora eta Bidaia Agentzia Ofizialera bidali beharko duzu:

Prim kalea 29 20006 DONOSTIA
Tel.: 943 216580 e-posta: c.puy@reservasequinoccioviajes.com

