
GAZTELEKU Pilota Elkartea: Bazkidetza  

 

Kaixo pilota zale,  

 

2020 urtea abiatzearekin batera, GAZTELEKU pilota elkarteak bazkide izateko aukera 

eman nahi dizue. Iruditzen zaigu bazkideak elkarte baten zati garrantzitsua direla, elkartean 

ematen duten laguntza kontuan harturik. Bide batez, pilota eskolaren parte sentiarazi nahi 

zaituztegu, guztion artean elkarte hobea eraikitzen jarrai dezagun.  

 

Bazkideek klubari emandako laguntza hori, bazkideek izango dituzuen eskubide batzuekin 

itzuli nahi dizuegu. Bazkide eginez gero betebehar txiki batzuk ere izango dituzue, baina 

trukean abantaila batzuk jasotzeko aukera paregabea. Hau guztia aurrerago xehetasunez 

irakur dezakezue.  

 

Gaztelekuko bazkide izan nahi duzuen orok ondoren datorren formularioa bete beharko 

duzue eta telefono mugikor edo helbide elektroniko honetara helarazi:  

 688 64 33 27 (Bazkidetza - Gazteleku. Benito Gaztañaga)  

 gazteleku.eskua@gmail.com  

 

Beste edozein zalantza edo iradokizun izanez gero, telefono zenbaki horrekin ipini 

kontaktuan mesedez.  

 

GAZTELEKU Pilota Elkartetik animatzen zaituztegu bazkide egitera, pilotaz gozatzen 

jarraitzeko elkartearen parte izanik. Gora pilota eta gora GAZTELEKU!  

  



GAZTELEKU Pilota Elkartea: Bazkidetza  

 

Betebeharrak:  

1. Kuota pertsonala: 30€ urteko (Urtarrilak 1 hasi eta abenduak 31 amaitu). Ordainketa 

egiteko epea urte bakoitzeko ekainaren 30a izango da.  

2. Enpresa edo komertzioentzako kuota: 60€tik hasita nahi adina. Bidaliko diren eta 

sare sozialetan ipiniko diren karteldegietan azaltzeko eskubidea emango die. 

Eskubideak:  

1. Pilotako materialean beherapenak (pilotak, esparatrapua, moko berdea...).  

2. Andoainen sarrerarekin izan daitezkeen pilota jaialdietan (Herriartekoa, Berria 

txapelketa, San Joanetako jaialdia...) beherapena. 

3. Gazteleku pilota eskolako berriak (partiden karteldegiak, emaitzak, albisteak...)  

jasotzeko aukera emailez edo WhatsAppez.  

4. Hainbat zozketatan parte hartzeko aukera (pilota jaialdi profesionalak, kamisetak...).  

Txartelaren formatua:  

1. Aurrealdean bazkidearen datuak.  

2. Atzealdean publizitatea.  

Norentzat pentsatua:  

1. Gaztelekuko pilotari heldu eta pilotari ohientzat.  

2. Pilotarien familiartekoentzat (gurasoak, aitona-amonak, osaba-izebak...).  

3. Pilota zaletuentzat.  

4. Andoaingo enpresa eta komertzioentzat.  

5. Andoaingo kirol elkarteentzat.  

Ordainketa (formularioan zehaztu):  

1. Domiziliatua.  

2. Transferentzia (kontzeptuan bazkidearen izen-abizenak jarri).  

3. Metalikoa (klubeko arduradunen bati dirua eman).  

4. BIZUM 

 

 

 



 

  GAZTELEKU PILOTA ELKARTEA 

                         --- Bazkidetza --- 

 

 

 

 

BAZKIDEAREN DATUAK 

IZENA __________________________________________________________ 

ABIZENAK __________________________________________________________ 

JAIOTZE DATA _______________________ NAN ___________________ 

HERRIA _______________________ MUGIKORRA ___________________ 

POSTA ELEKTRONIKOA __________________________________________________________ 

    

KUOTAREN ORDAINKETA: bat aukeratu 

1.- DOMIZILIATUA  

 TITULARRA (izen-abizenak): __________________________________________________________ 

2. TRANSFERENTZIA  

GAZTELEKUKO kontu zenbakia  LABORAL KUTXA: ES28 3035 0026 28 0260079851 

3. METALIKOA  

     Gaztelekuko Pilota Elkarteko norbaiti eman dirua 

4. BIZUM  

    Mugikorra: 688 64 33 27 

    

GAZTELEKUKO KONTAKTUA    

POSTA ELEKTRONIKOA gazteleku.eskua@gmail.com MUGIKORRA 688 64 33 27 

  Ekarpenen bat baldin badu norbaitek, eskertuko genizuke posta elektronikora idatzi, edo fitxa honi argazki bat atera 
eta Whatsapp-era bidaliko bazenigute. 

 

DENBORALDIKO KUOTA    

PERTSONALA 30 €   

KOMERTZIO ETA EMPRESAK 60 €tik hasita nahi adina   

 

 


