
  
 

ATHLETIC CLUBEKO ERAKUNDE-ESPARRUA, KLUBEKO KIROL-INSTALAZIOETAN IRUDIEN 
HARTUALDIAREKIN LOTUTA 

Athletic Clubentzat, beheko kategorietako haur guztien ongizatea lehentasunezkoa eta 
funtsezkoa da. 

Gai honekin dugun konpromisoa argia da eta haurrak babesteko politika (ATERPE) sortuz 
gauzatzen da. Gure klubean lan egiten duten guztiek ez ezik, gure kirol-instalazioetara joan 
daitekeen edonork ere ezagutu eta errespetatu behar dituen osagai guztiak biltzen ditu 
politika honek, baita familiakoek, eragileek edo publikoak ere. 

Gure beheko kategorietako haur guztiek kirol-jarduera modu seguruan garatzeko gunea izan 
behar dute, ahalik eta ongizate-mailarik handiena lortzeko. 

Gaur egun, ikusle asko joaten dira kirol-instalazioetara, eta bertan adin txikikoen lehiaketak 
egiten dira. Pertsona batzuek ekitaldi horien argazkiak eta bideoak egin nahi dituzte. 

Gure erakundeak gutxieneko irizpide batzuk hartu ditu gure kirol-instalazioen barruan irudiak 
(bideoa edo argazkiak) hartzeari dagokionez, gure adingabe jokalarien babesa bermatzeko.  

 
Athletic Clubek: 

• Gure kirol-instalazioen barruan adingabeek parte hartzen duten beheko 
kategorietako partidetarako argazkiak edo bideoak egiteko aukera emango du, 
argazki-kamera profesional edo erdi-profesionalarekin. 

• Debeku jakin batzuk ezartzen ditu. 

• Lehen aipatutako gailuekin argazkiak eta irudiak atera nahi dituzten norbanakoei 
eskatzen die dagokion partida jokatu aurretik akreditazioa egiteko. 

• Akreditazioa lortzeko, honako hau formalizatu beharko da: 

 
- Kluba babesteko politikara atxikitzeko dokumentua sinatzea. 

- Identifikazioa (NANaren bidez edo identifikatzeko legez ezarritako beste 
edozein dokumenturen bidez). 

- Irudiak gerora erabiltzeagatik erantzukizuna nork bere gain hartzen duela 
adierazten duen adierazpen pertsonala. 

 

Gure erakundeak haurren aurkako indarkeriaren prebentzioan trebatutako langileak izango 
ditu Lezamako kirol-instalazioetan, argazkiak edo bideoak hartzen ari diren pertsona guztiek 
modu egiaztatu eta seguruan egiten dutela egiaztatzeko. Aldez aurretik jakinarazpena egingo 
da, baita instalazioetan egon bitartean kontrola eta protokoloa betetzen den jakiteko 
jarraipena ere. 

 
Azkenik, gure erakundearekin zuzeneko komunikazioa egiteko aukera egogno da, haurren 
babesaren inguruan egon daitekeen edozein zalantza edo kezkarekin lotuta, 
irudiak/argazkiak hartzean: aterpe@athletic-club.eus 
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1. ERANSKINA.- Klubean irudiak hartzeko funtzionamendu- eta kontrol-protokoloa. 
 

Irismena: 

 • Athletic Clubeko beheko kategorietako 18 urtetik beherakoek parte hartzen 
duten partida guztiak. 

 • Gure kategorietako haur adingabeek parte hartzen duten futbol-partidetako 
argazkiak gailu profesionalarekin edo erdi-profesionalarekin edo bideo-kamerarekin 
irudiak atera nahi dituzten pertsona guztiak. 

 
Bete beharreko dokumentazioa: 

 
 • Klubaren haurrak babesteko politikara atxikitzeko dokumentua, eta bertan 
ondorengo irudiak erabiltzeko erantzukizuna bere gain hartzen duen azken 
adierazpena jasoko da. 
 

Akreditazioa: 

 
  • Egiaztapenari esker, irudiak hartzeko asmoa garatu ahal izango da.  
 
Beharrezkoa izango da argazki-kamera edo bideo-kamera bakoitzeko akreditazioa. 
Partikularren kasuan, instalaziora egindako bisita bakoitzean ekarritako gailu bakoitzeko 
akreditazioa egin beharko da. 
 

Irudiak hartzeko kontrola: 

 
  • Klubak izendatutako eta aldez aurretik prestatutako langileek egiaztatuko 
dute instalazioak bisitatzen dituzten pertsonen akreditazio-prozesua behar bezala bete 
dela eta kamera bakoitzaren egiaztapena akreditatu zuen pertsonaren datuekin bat 
datorrela. 

 Eskakizuna: 

Planteatutako eskakizuna betetzen ez bada, nahi duen edonork ezingo du irudirik hartu, 
eta Klubak kirol-instalazioetatik kanporatzeko aukera izango du betetzen jarraitzen ez 
badu. 

Egiaztapen-baldintzak bete eta zaintzeko ardura duten langileek segurtasuneko langileen 
edo Ertzaintzaren presentzia eskatu ahal izango dute, prozesuarekin zerikusia duen 
edozein gorabehera egonez gero. 

Gainera, Klubak etorkizunean pertsona horiek kirol-instalazioetan sartzeko onarpenaren 
eskubidea du. 

 

 




