GUNEAK LAGATZEKO ESKAERA ORRIA
ESKATZAILEAREN DATUAK
Elkartearen izena:
Elkartearen IFK:
Arduraduna:
Arduradunaren NAN:
Telefonoa:

Posta elektronikoa:

CIVICANen gune bat eskatzen duen lehen aldia da:
JARDUERARI BURUZKO DATUAK
Data:
Ordutegia:

BAI

EZ
Eskatutako gunea:

Izenburua:
Bertaratuko direnen kopurua:
Jarduerarako sarrera (librea, aurrez izena emanda, etab.):
Jardueraren deskribapena:

BEHARREKO BALIABIDE TEKNIKOAK

JARDUERAREN ALDERDI OSAGARRIAK

Egingo den jarduerak catering zerbitzua behar badu, CIVICANeko kafetegian kontratatuko da zerbitzu hori. Horretarako, harremanetan
jarriko dira kafetegiko arduradunarekin, eta honek ekitaldi edo zerbitzu bakoitzaren ezaugarrietara egokitu daitezkeen proposamenak
egingo ditu.
Goian azaldutako datuak egia direla eta guneak erabiltzeko arauak ezagutzen ditudala eta beteko ditudala adierazten dut:

Iruñean, _________ (e)ko ____________________ aren________(e)an

Sinadura:__________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIVICANEKO LANGILEEK BETE BEHARREKOA
Oharrak:
Ukatua:
BAI
EZ
Ukatzeko arrazoia:
Onartua:
BAI
EZ
Erantzun data eta erantzuteko erabilitako bidea:
Onartutako data eta ordutegia:
Utzitako gunea:
Erregistro zenbakia:

GUNEAK LAGATZEKO ESKAERA ORRIA

CIVICANEN JARDUERAK GARATZEKO GUNEAK LAGATZEKO ARAUDIA
Nafarroako Kutxa Banku Fundazioak dohainik lagako dizkie CIVICANeko guneak Nafarroako Foru Komunitateko irabazi asmorik gabeko entitateei,
erakundeei eta instituzioei, haren Laguntza Deialdiaren bidez laguntzen onuradun izan baldin badira.
Nafarroako Kutxa Banku Fundazioak gune hauek utziko ditu jarduera kulturalak eta/edo sozialak egiteko. Jarduera horiek publikoak eta irekiak izan
behar dute, eta haien gaiak bat etorri behar du erakunde eskatzailearen eta Nafarroako Kutxa Banku Fundazioaren helburuekin eta xedeekin.
A. Eskaerak egitea:
A I. Lehen aldia baldin bada entitateak CIVICANen gune bat eskatzen duela, CIVICANeko guneak lagatzeko eskaera orria aurkezten den egunaren
biharamunetik kontatzen hasita 5 lanegunekoa izango da erabakia hartzeko epea.
A 2. Entitateak CIVICANen gune bat eskatu ohi badu, CIVICANeko guneak lagatzeko eskaera orria aurkezten den egunaren biharamunetik kontatzen hasita
3/5 lanegunekoa izango da erabakia hartzeko epea.
B. Eskaerak hartzeko epea:
CIVICANeko guneak lagatzeko eskaera orria gunea lagatzeko eskatutako eguna baino gutxienez 15 egun lehenago izapidetuko da, eskaera orria aurkezten den
egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Beranduenez ere, CIVICANen hiruhileko programazioa ixtean.
C. Dokumentazioa:
Entitateak behar bezala beteko du CIVICANeko guneak lagatzeko eskaera Orria, eta bertan zehazki azalduko ditu eguna, ordutegia, eskatutako gunea,
jardueraren deskribapen laburra eta jarduera burura eramateko beharrezkoak dituen baliabide teknikoak. Lehen aldia baldin bada entitateak CIVICANen gune
bat lagatzea eskatzen duela, entitatearen eraketa agiriaren, estatutuen eta identifikazio txartelaren kopia bana aurkeztu beharko du, baita CIVICANen
bideratuko duen edo dituen jarduerei buruzko txosten bat ere. Egingo den jarduerak catering zerbitzua behar badu, CIVICANeko kafetegian kontratatuko da
zerbitzu hori. Horretarako, harremanetan jarriko dira kafetegiko arduradunarekin, eta honek ekitaldi edo zerbitzu bakoitzaren ezaugarrietara egokitu
daitezkeen proposamenak egingo ditu.
D. Lagatzeko baldintzak:
Entitate eskatzaileak araudia beteko du, CIVICANeko guneak lagatzeko eskaera Orria betetzean izango du araudi horren berri.
CIVICANen antolatu eta garatu beharreko jardueran beste erakunde batzuen lankidetza edo babesletza baldin bada, entitate eskatzaileak horren berri emango
dio Nafarroako Kutxa Fundazioari.
Entitate eskatzaileak Nafarroako Kutxa Fundazioari jakinaraziko dio CIVICANen bideratu beharreko ekitaldian beste erakundeetako agintariak bertaratzekoak
baldin badira.
Jardueraren zabalkundean (eskuko orriak eta kartelak, halakorik baleude) Nafarroako Kutxa Banku Fundazioaren logotipoa azalduko da ekitaldiaren laguntzaile
gisa.
Lagatako guneetan ez dira Nafarroako Kutxa Fundazioari erreferentzia egiten dioten logotipoak edo panelak aldatuko, ordezkatuko edo kenduko.
Nafarroako Kutxa Fundazioaren programazioaren eta guneen erabilgarritasunaren mende daude guneak lagatzeko irizpideak.
E. Ukatzea:
CIVICANeko guneak ez dira lagako:
- Kolektibo motak edo jarduerak berak izaera sozialari edo kulturalari erantzuten ez badiote.
- Jardueren xedeak talka egiten badu Nafarroako Kutxa Banku Fundazioaren xedeekin.
- Izaera erlijioso, sindikal eta politikoko jarduerak baldin badira.
F. CIVICANeko guneak eta erabiltzeko baldintzak:
GUNEA
Auditorioa
Lekua: 153 lagunentzat

ERABILERA
Kongresuak
Jardunaldiak
Hitzaldiak
Proiekzioak
Prentsaurrekoak
Agertokiko ikuskizunak

I A gela - I B gela
Lekua: 40 lagunentzat

Ikastaroak
Bilerak
Batzarrak
Prentsaurrekoak
Ikastaroak

2. gela (lehengo Multimedia
gela)
Lekua: 30 lagunentzat

3. gela (lehengo Hitzaldi gela)
Lekua: 100 lagunentzat

4. gela (lehengo 3.a)
Lekua: 30 lagunentzat

Dantza gela
Lekua: 25 lagunentzat
Sukalde gela*
Lekua: 25 lagunentzat

Bilerak
Batzarrak
Prentsaurrekoak
Kongresuak
Jardunaldiak
Hitzaldiak
Proiekzioak
Ikastaroak
Prentsaurrekoak
Ikastaroak
Bilerak
Batzarrak
Ikastaroak
Bilerak
Batzarrak

EKIPAMENDUA
Pantaila
Proiektorea
Interneterako sarrera
Ordenagailua
Streaming
Indukzio begizta
Mikrofonia (mugikorra eta finkoa)
Erabilera anitzeko agertokia
DVD irakurgailua
Prentsarako RACK-a
Pantaila eta proiektorea
Proiektorea
Interneterako sarrera
Ordenagailua
Pantaila
Proiektorea
Interneterako sarrera
Ordenagailua
Pantaila
Proiektorea
Interneterako sarrera
Ordenagailua
Mikrofonia (mugikorra eta finkoa)
Pantaila
Proiektorea
Interneterako sarrera
Ordenagailua
Musika ekipoa
Kirol materiala
Sukaldeko tresnak, altzariak. Thermomixa.
Ikus-entzuleentzako auditorioa
Jakitegia, ontziteria eta baxera

* Bereiz fakturatuko da Sukalde Gelako garbiketa (35,78 € + % 21% BEZa erabilera
bakoitzeko)
Irisgarriak dira CIVICANeko gune guztiak, eta interneterako sarrera eskaintzen dute wifi irekiaren bidez.

