
 

 

 

 

‘FAMILIA, BAZKIDETU BESTE FAMILIA BAT’ 
ZOZKETAREN OINARRIAK 

Kanpaina hau, lehen ‘Familia, bazkidetu beste familia bat’ eta hemendik aurrera F+F Kanpaina, 

Euskadiko Kide Ugariko Familien Elkarteen Federazioak (Hirukide) antolatu du, zienaren helbidea 

Sofia Erreginaren hiribidea 112, behea (Gasteiz) eta IFK G-01285899 diren. 

 
 

Kanpainaren xedea 

Ekimen honen helburua da Federazioak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan dituen lurralde- 

elkarteetako bazkide egingo diren familia berriak erakartzea. 

Hori dela eta, ekainaren 30era arte Hirukideko bazkide egiten den edozein familiak kuotaren 

erdia besterik ez du ordainduko, lehenengo urtean. Gainera, bazkide egiten denean jada bazkide 

den familia bati esker egiten ari dela adierazten badu, beste familia horri ere aurtengo kuotaren 

erdia besterik ez zaio kobratuko. 

 
 

Parte-hartzaileak 

Kanpaina honetan, bi parte-hartzaile mota daude: batetik, Hirukideko bazkide egiten diren 

familiak (azken 5 urteetan aldez aurretik Elkarteko bazkide izan ez direnak bakarrik); bestetik, 

kide ugariko familia berriak bazkidetzea lortzen duten familiak. 

 
 

Baldintzak 

- Hirukideko bazkide egiten den familia berria, lehen urtean kuotaren erdia besterik ez ordaindu 

ahal izateko, ezingo da aurreko bost urteetan bazkide izandakoa izan. 

- Beste familia bat Hirukideko bazkide egitera gonbidatzen duen familia bazkidea izan beharko da, 

eta bazkide izatetik edo beste zerbitzu batzuetatik erator daitezkeen gastuak ordainduta izan 

beharko ditu. 

Familia berria bazkidetzea lortu duen familia zein den jakin ahal izateko, familia bazkidetu berriak 

familia bazkideko kideetako baten izen-abizenak adierazi beharko ditu izena emateko eskabidean, 

horretarako dagoen eremuan, hain zuzen ere: "Nork bultzatu zaitu elkartean alta ematera?". 



 

 

Kanpainaren iraupena 

Ekimen honetan parte hartzeko epea 2022ko urtarrilaren 1etik ekainaren 30era arte izango da. 

Data hori igarota, altek ez dute baliorik izango. 

Urteko kuota beste familia bat bazkidetzea lortu baino lehen kobratzen badizuegu, kuota itzuliko 

genizueke (betiere ekainaren 30a baino lehen bazkidetzen bada). 

 

 

Onura 
 

Kanpainak iraun bitartean, bazkide berriari kuotaren erdia kobratuko zaio lehenengo urtean, hau 

da, 21 euro. 

Familia bat bazkidetzea lortzen duen familiari ere erdia kobratuko zaio, 2022. urteko kuota 

ordaintzea tokatzen zaionean; hots, 42 euroko nahitaezko kuota ordaindu beharrean, 21 euro 

ordainduko ditu, eta Kide Ugariko Familia Titulua galdu duten familientzako 10 euroko kuota 5 

eurokoa izango da. Bazkide berri batek familia bat bazkidetzea lortzen badu, beren kuotari 

dagokion erdia kobratuko zaio baita, hau da, 21 euro ordaindu beharrean 10,5 euro ordainduko 

ditu. Borondatezko kuotari dagokionez, 42 euroko nahitaezkoa baino handiagoa ordaintzeko, hala 

nahi izanez gero, 21 euroko hobaria aplikatuko zaio. Era berean, familia berak BI FAMILIA EDO 

GEHIAGO bazkidetzea lortzen badu, ez du aurtengo kuota ordaindu beharko, aurretik 

adierazitakoaren arabera. 

Familia bat bazkidetzea lortu duen familia bazkideak urteko kuota ordainduta izango balu, 

dagokion zenbatekoa itzuliko zaio. 

 
 

Oinarrien onarpena 

Parte-hartzaileek, kanpainan parte hartze hutsagatik, haren oinarriak eta sortzen den edozein 

kontu ebazteko Hirukideren irizpidea onartuko dituzte. 

Zozketan parte hartzeak oinarri hauek osorik onartzea dakar berarekin. 


