
             

ALEMAN ikastaro trinkoak UDAN 
GOETHE-INSTITUT Donostia-San Sebastián 

          
    

      2013ko UZTAILA  A1.1, A1.2 eta A2.1 Mailak 
 

      Lekua:    EHU-ko Eskola Politeknikoan, Donostian 
      Noiz:    uztailaren 1etik 16ra  

       Ordutegia:    9.00  – 12.30  
       Ikastaroa:     astelehenetik ostiralera, egunero 4 irakaskuntza unitate 
                   Prezioa:         300,-- €      

 
                      Izena emateko epea: ekainak 20!!! 
 
 
 

     A1.1 EHU/UPV                 A1.2 EHU/UPV                 A2.1 EHU/UPV  
                  

 
Abizenak:_______________________________________ Izena:____________________________ 
 
Telefonoa:________________________ posta elektronikoa: ________________________________ 
 
Markatutako ikastaroan matrikulatu nahi dut eta baldintza orokorrak onartzen ditut. 
 

_____________________________ _____________________________________ 
(Lekua eta data)                                             (Sinadura) 
 

Goethe-Institut-ek azken momentuan ordutegi aldaketak egin edo ikastaroak bertan behera utz ditzake, baldin eta  

9 ikasleko gutxienekoa betetzen ez bada. 

Ordainketa transferentzia bidez egin behar da taldea osatuko dela baieztatzen denean, ikastaroa hasi baino lehen.  

Inprimaki hau bete eta Nazaret-eko idazkaritzan utzi edo fax-ez, edo posta arrunta bidez bidali: Goethe-Institut: 

Nazaret Zentroa, Aldakonea kalea, 36 (Egia auzoa), 20012 Donostia edo eskaneatuta:  

info@sansebastian.goethe.org 

Telefonoa: 943 55 69 03  Mugikorra: 606 192 371  Fax-a: 943 32 63 84                      

 
 



 
ALEMAN IKASTAROAK KONTRATATZEKO BALDINTZA OROKORRAK 
 
1.- Zerbitzuak 
Goethe-Institutek bere gain hartzen du aleman ikastaroa emateko konpromisoa, dokumentu honetan adierazitako egun, iraupen eta ordutegiarekin. 
Zerbitzu hau ezin da irakaskuntza araututzat hartu. Ikasleak ikastaroaren edukiari buruzko informazioa jaso du, dokumentu hau izenpetu aurretik, 
dagokion informazio orriaren bidez, eta kontuan hartu da horretarako zein diren haren aleman ezagutzak, dagokion probaren bidez. Ikastaroari buruzko 
informazioa eskuratzeko, www.goethe.de/madrid webgunera jo daiteke. 
 
2.- Ziurtagiriak 
Ikastaroa amaitzean, ziurtagiri bat emango dio Goethe-Institutek ikasleari, ikasitakoaren edo lortutako mailaren frogagarri. Ikasleak lorturiko maila 
nahikoa ez bada Goethe-Instituten ustez, ikastaroan parte hartu izanaren ziurtagiri bat emango dio, irakaslearen irakaskuntza kargaren adierazpenarekin. 
 
3.- Prezioa eta ordainketa 
Aipatutako zerbitzuengatik, dokumentu honetan adierazitako prezioa ordaintzen du ikasleak, transferentzia bidez. 
 
4.- Atzera egitea eta ordaindutakoa itzultzea 
7 eguneko epean kontratua bertan behera uzteko duen eskubidearen kalterik gabe (Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren 
Testu Bateratuaren 71.1 artikuluak eta Lege Osagarriek ezarritakoaren arabera), baldin ikasleak, epe hori igarota, ikastaroa etetea erabakitzen badu, ez 
zaio ordaindutako dirua itzuliko. Ikastaroa ez badator bat ikaslearen mailarekin eta harentzako moduko ikastalde alternatiborik ez badago, ikastaroagatik 
ordaindu duen dirua jasoko du. Ikasleak ezin baditu kontratuan zehaztutako eskolak hasi ezinbesteko arrazoi bategatik, ordaindutako zenbateko osoa 
itzuliko zaio. Era berean, taldea osatzeko gutxieneko ikasle kopururik ez badago, ordaindutako dirua itzuliko dio Goethe-Institutek ikasleari, inolako 
kopuru gehigarririk eskatzeko eskubiderik izango ez badu ere. 
 
5.- Iraupena eta tokia 
Ikastaroaren iraupena, egunak eta ordutegia dokumentu honetan adierazitakoak izango dira, eta eskolak Goethe-Institutek adierazitako lekuan eskainiko 
dira. Irakaskuntza unitateak 45 minutukoak izango dira. 
 
6. Ikastaroetarako materialak eta antolakuntza 
Goethe-Institutek, ahal duen neurrian, beharrezko material didaktikoak eta lan materialak jarriko ditu ikaslearen esku. Dena dela, ikasleak derrigorrean 
eskuratu beharko ditu ikastaroa egoki egiteko behar diren materialak eta liburuak. Gainera, Goethe-Institutek erabakiko du zein den ikastaro bakoitzerako 
ikasle kopuru egokiena, eta haren antolakuntzari loturiko zehaztapen oro egingo ditu. Ikasleak nahitaez bete eta errespetatuko ditu antolakuntza eta 
funtzionamendu arau horiek guztiak. 
 
7.- Datu Pertsonalen babesa 
Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluaren arabera (Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzkoa), Goethe-Institutek ikasleari 
jakinarazten dio fitxategi batean gorde eta tratatuko dituela inskripzio orriko datu pertsonalak, eta Goethe-Institut dela fitxategi horren arduradun eta 
titularra, kontratu honetan zehaztutako helburu komertzial eta operatiboetarako. Ikasleak, baldintza hauek onartzean, onespena ematen dio tratamendu 
horri eta bere datuak helburu horietarako erabiltzeari. Ikasleak sarbide, zuzenketa eta ezeztatze eskubideak erabili ahal izango ditu, aipatutako Lege 
Organikoaren arabera, Goethe-Institutera bidalitako jakinarazpen bidez (Zurbaran kalea, 21, 28010 Madril). 
 
8.- Erreklamazioak 
Goethe-Institutek Erreklamazio Orriak jartzen ditu ikasleen esku, indarrean dagoen eredu ofizialen arabera. 
 
9.- Zuzenbide aplikagarria eta jurisdikzio eskumenduna 
Kontratu hau Espainiako Zuzenbidean oinarritzen da, eta, bereziki, apirilaren 13ko 7/1998 Legean (Kontratazioaren Baldintza Orokorrei buruzkoa) eta 
Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren Testu Bateratuan (azaroaren 16ko 1/2007 Errege Dekretu Legegile bidez onartua) eta 
Lege Osagarrietan. Edozein gorabehera izanez gero kontratuaren garapenean, interpretazioan edo exekuzioan, Madrilgo Epaitegi eta Auzitegietara, ez 
beste egitura eskumendun batzuetara, jotzeko konpromisoa hartzen dute aldeek. 

 
 
 
 
 

 
 


