PREZIOAK
MAILAK

ESTATUA

PIRINIO FRANTSESA*

MUNDUA

INFANTILAK
GAZTEAK
NAGUSIAK
ONURADUNAK
65 URTETIK GORAKOAK

16,69 €
21,86 €
99,43 €
91,07 €
59,64 €
51,28 €

32,14 €
37,31 €
114,88 €
106,52 €
75,09 €
66,73 €

70,29 €
75,46 €
153,03 €
144,67 €
113,24 €
104,88 €

65 URTETIK GORAKOAK (ONURADUNAK)

* PIRINIO FRANTSESA-ren estaldurak Pirinio Frantsesa, Andorra, Portugal eta Atlasak barneratzen ditu.
** Prezio hauen barne 20€-ko bazkide kuota dago.
*** TXARTELA ETXERA BIDALTZEA NAHI BADA 1€ GEHIAGO ORDAINDU BEHAR DA
PYRENAICA *

F.E.D.M.E.
INFANTILAK
GAZTEAK
NAGUSIAK

(INFANTIL ETA GAZTEAK)

1,20 €
5,60 €
11,95 €

8,36 €

*Pyrenaica maila guztietan sartua dago, onuradunak, infantil eta gazteentzat izan ezik.

GEHIGARRIAK
ESPEDIZIOA
ESKI ALPETARRA

1.679,39 €
31,25 €

SNOW (+eski alpetarra)
BTT

41,47 €
17,54 €

Snowa praktikatzen duten lagunek, edozein lekutan praktikatuta ere, gehigarri hori hartu behar dute.
Iraupen eskia praktikatzen dutenek estazioko instalakuntzak erabiliz eski alpetarraren gehigarria behar dute
LUZAPENAK: Hedapena izapidetzeagatik (FEDME, Asegurua eta Gehigarriak) 1,08 € kobratuko dira.

DIRUA EUSKADIKO KUTXAREN / CAJA LABORALEN KONTUAN SARTU BEHAR DA

ES 06 3035 0028 11 0281141038
ADINAREN ARABERAKO MAILAK
INFANTILAK

2009/01/01-2015/12/31 bitartean jaiotakoak

NAGUSIAK

1958/01/01 – 2004/12/31 bitartean
jaiotakoak

GAZTEAK

2005/01/01 – 2008/12/31 bitartean
jaiotakoak

65 URTETIK
GORAKOAK

1957/12/31 baino lehen jaiotakoak

TXARTELA BERRIRO EGITEA
Galdutako txartel berria egiteak 3,50 € balio du

Helbide berean federatu bat baino gehiago egonez gero, besteak onuradunak izan daitezke.(Pyrenaica bakarra
jasotzen da helbideko).

IZAERA PERTSONALEKO DATUAK BABESTEARI BURUZKO LEGE JAKINARAZPENA
Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoak,
ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu inprimakien edo euskarri informatikoaren bidez erregistratutako
datuak Federazioaren lizentziarekin lotutako zerbitzuak eskaintzeko erabiliko direla soilik, eta Euskal
Mendi Federazioaren jabetzako fitxategi informatiko batean gordeko direla; fitxategi hori Datuak
Babesteko Agentzian inskribatuta dago. Era berean, Federazioaren araudian ezarritakoa betetzeko,
lurralde federazioek eta elkarteek Euskal Mendi Federazioak lizentzia egiteko behar duen dokumentazioa
izapidetuko dute soilik.
Datuen titularrek eskubidea izango dute datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, kentzeko, ezerezteko edo
horien aurka egiteko, eta Euskal Mendi Federaziora igorri beharko dute ekintza horiek egiteko eskabidea
(Errotaburu pasealekua, 1 -9.a – Donostia, Gipuzkoa). Eskabide horretan ondorengo datu hauek jaso behar
dituzte: interesatuaren izen-abizenak, jakinarazpenak igortzeko helbidea eta NANaren edo pasaportearen
fotokopia. Eskaera ordezkoren baten bitartez eginez gero, horren agiri fede-emailea aurkeztu behar da.
Eskatutako datuak nahitaezkoak dira zehaztutako helburua betetzeko. Zure datuak horrela erabiltzea nahi
ez duzula adierazi ezean, erabilera hori onartu egiten duzula ulertuko da, bai eta aipatutako erakundeen
esku uzten dituzula ere.

