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 1.Sarrera 
 
 Azken urteetan, bizi dugun krisialdi orokorra dela eta, erakunde publikoen 
baliabideek murrizketa handia pairatu dute. Hau dela eta Udalek eta beste erakunde 
publikoek ere, diru laguntzetan banatzen zituzten kopuruak ere asko murriztu dira. 
Bergarako Udalak, egoera ikusita, kiroletan banatzen den dirua, beste era batera  
banatzea baloratu du. Diru laguntza deialdia alde batera utziz eta taldez talde 
hitzarmenak eginez,  ditugun baliabideak ahalik eta ondoen erabiltzeko asmoz. 
 
 Bergarako Udalak, kirol zerbitzuaren bidez eta herriko eragileen laguntzaz 
BERGARA  AKTIBOA, lortzea du helburu. Herritarrei aukera zabala  eta egokia 
eskaintzea, bizitza aktiboa eta osasungarri, zoriontsua izan ahal izateko.  
 
 Jarduera fisikoa eta kirolak, garrantzi handia izan dezakete helburu hauek 
lortzeko eta Udalak bere baliabide propioak erabiltzeaz gain, Bergaran jarduera 
fisikoa eta kirol arloan aritzen diren taldeekin, elkarlana bultzatu nahi du, eta prest 
dago, helburu antzekoek duten eragileei laguntzeko. 
 
 
 2.Proposamena 
 
 Horretarako taldez talde baloratu nahi dugu, batetik elkartearen proiektua, zein 
helburu duen,  Bergarako herriari ematen diodana;  jarduerak, eskaintza mota, 
zenbat jende mugitzen du,  eskaintzaren kalitatea, berezitasunak… eta bestetik 
Udaletik jasotzen dituzten laguntza eta zerbitzuak; kirol instalazioak,  lokalak, 
ekitaldietarako laguntza zehatzak, diru laguntzak etab. 
 
 Informazio guzti hau baloratu ondoren, elkarteei hitzarmena sinatzea  
proposatuko diogu, Udalak eta elkartearen arteko harremanen baldintzak zehaztuz. 
Ondoren klubak bere azterketa egin ondoren, eskaintza baloratu ahal izango du, eta 
dagoenean sinatu, edo zerbait aldatu nahi izan ezkero, aldaketak proposatuz. 
Udalak, aldaketak badira, baloratuko ditu eta erantzungo dio elkarteari. 
 
 Jarraian doazen koadroekin Udalak informazioa eskuratu nahi du, 
hitzarmenak moldatzeko, eta arestian esan dugun bezala, elkarte bakoitzari 
proposamen zehatza egin ahal izateko. 
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 3. Taulak 
 

ELKARTEAREN FITXA  
a) Datu orokorrak 

 
1. Elkartearen 

izena 
 
 

2. Helburua 
(gehienez 1000 
karakter)  

 
 
 
 

3. Zer eskaintzen 
diozue 
Bergarari? Zer 
antolatzen duzue, 
zer bultzatzen 
duzue?. 
Entrenamendu, 
lehiaketak, 
formazio ekintzak, 
hitzaldiak,  
sustapen 
jarduerak 

a) urte osoan zehar. 
 

  
  
  
  
  

 
 

b) Egun konkretu batean edota batzuetan 
 

  
  
  
  
  

4. Nortzuk osatzen 
duzue 
zuzendaritza 
taldea? 

  
  
  
  
  

 
 

 
b) Datu kuantitatiboak 

 
KIROLARIAK  KOPURUA 
 18 urte arteko kirolari gizona  
 18 urte arteko kirolari emakumea  
 18tik gorako kirolari gizona  
 18tik gorako kirolari emakumea  
   
ENTRENATZAILEAK   
 Oinarrizko entrenatzailea  
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 Erdi mailako teknikaria  
 Goi mailakoa / Tafyd  
 Kjfz lizentziatua  
AURREKONTUA   
 Diru sarrerak  
 Gastuak  
ESPONSORIZAZIOA   
 Diru sarrerak  
BAZKIDEAK   
 50 bazkidetik behera  
 50-99 bazkide tartean  
 100-249 bazkide tartean  
 250tik gora bazkide  
BAZKIDE KUOTA   
 Urtean 60 € baino gutxiago  
 Urtean 61 - 100 €   
 Urtean 101 – 140 €  
 Urtean 140 €tik gora  
 Kuoten bidez lortutako kopurua  
 
 
 
 

c) bestelako datuak 
 BAI EZ 
Udal instalazioetan entrenatu edo/eta lehiatzen zarete?   
Udala lagatako lokala duzue?; bileretarako, biltegi gisa etab.   
Zuen kirolariak instalazioak erabiltzeko, Agorrosingo bazkideak 
izan behar dira? 

  

Debagoieneko beste herrietan ere, lan egiten duzue?   
Hitzarmenik duzue, inguruko beste herrietako kirol taldeekin?   
 
 
 
4. Bestelakoak 
 
Hitzarmena egiteko garaian, zerbait gehiago adierazi nahi baduzu. 


