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OBRAREN      IZENBURUA
1      

............................................................................................................................. ..................... 
 

OBRA    MOTA     ..................................................................................................................................................................... 

OBRAREN DIBULGAZIO DATA (egonez gero .................................................................................................................. 

GOITIZENA EDO ZEINUA
2 
............................................................................................................................................... 

(Eremu hori ez da derrigorrean bete behar. Egileak obraren gaineko eskubideak goitizen edo zeinu batekin erregistratu 
nahi dituenean bakarrik bete behar da.) 

 

Ez-anonimoa................................................................................................................................................... 
Anonimoa. Kasu horretan,  obra  jada  dibulgatu  bada, adierazi jabetza intelektualeko eskubideak 

baliatuko dituen pertsona fisiko edo juridikoaren izen-abizenak edo izendapena eta nortasun agiriaren 
zenbakia: 
............................................................................................................................................................................. 

 

ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKOA: 
 

- Mugimendu eszenikoaren deskribapena jasotzen duen idazki bat, paperean, behar bezala koadernatuta, 
orrialdeak zenbakituta dituela, zirriborro nahiz zuzenketarik gabe, eta azalean izenburua eta egilearen izen- 
abizenak adierazita dituela. 

 
- Obraren grabaketa bat. Erregistroak edukia aztertu ahal izateko moduko euskarrian egon beharko du (CD- 

ROM, DVD), eta euskarrian izenburua eta egilearen izen-abizenak adierazita dituela. 
 

OHARRAK: 
a) Inprimaki hau Egileak 1 inprimakiaren osagarria da, eta horrekin batera aurkeztu beharrekoa. 
b) Egileak 2 inprimaki bakarra aurkeztuko da eskabide bakoitzarekin: obra motaren arabera dagokiona. 
c) Eremu guztiak bete behar dira, nahitaezkoak ez direnak salbu. Bestela, Herri Administrazioen 

Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren  1eko  39/2015  Legearen  68.1  artikuluan  xedatutakoari 
jarraiki,  hamar  eguneko  epea  emango  zaio interesdunari,  falta d i ren  ag i r i ak  aurkez  ditzan,  eta  
jakinaraziko  zaio hori  egin  ezean  bertan  behera  geldituko  dela  bere eskaera horretarko ebazpena 
eman ondoren. 

 

 
 

………………………………..(e)n,………….(e)ko……………aren ……………(e)(a)n 

SINATUTA,    ESKATZAILEA(K)/TITULARRA(K) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
Alearen izenburua hitzez hitz ipini; “Egileak 1” ereduan adierazitako berbera. 

2 
Eremu hori betez gero, goitizenak edo zeinuak alearen azalean ere agertu beharko du. 

 

LEHEN ALDIZ INSKRIBATZEKO ESKABIDEA. EGILEAK 2 INPRIMAKIA 
KOREOGRAFIA EDO PANTOMIMA 

Eskari zka.:/ Solicitud nº.: 
 

Data / Fecha: ……/.……. /…..… 

 Ordua-min / Hora-min: .….. ; …... 

(Administrazioak betetzeko / A cumplimentar por la Administración) 
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