UDAKO HAURRENTZAKO IGERIKETA IKASTAROAK

2. TXANDA
KIROL ESKAINTZA
1. Kirol-jardueren eskaintza edozein unetan alda daiteke bere osoan edo hein batean,
betiere unean uneko osasun neurri indardunen arabera, antolaketan egin beharreko
egokitzapenen arabera eta dagoen benetako eskaria.
2. Eskaintzen diren jarduerak aldatu edo ezeztatu ahal dira. Erabiltzaileek horren informazioa
jasoko dute. Taldeak ez dira sortuko eskaera urria bada.
3. Taldeak ezabatzea
3.a. Aurrez izena emateko epea bukatzean: eskaera txikia duten taldeak baliogabetzen
ahal izanen dira. Patronatua harremanetan jarriko da kaltetuekin, beste talde
batzuetan izena eman dezaten.
3.b. Ordaintzeko epea edo plaza formalizatzeko epea amaitzean: Formalizatutako
plaza-kopurua nahikoa ez diren taldeak baliogabetu ahal izango dira. Patronatua
harremanetan jarriko da kaltetuekin, behin betiko osatzen diren taldeetan parte har
dezaten, baldin eta plaza librerik badago.

IRAUPENA
Haur-igeriketako ikastaroak – 2.Txanda: Astelehenetik ostiralera: 2021/08/09tik 2021/08/26ra

ADINAK
1. Haurrentzako igeriketa ikastaroak: 2011 eta 2017 artean jaiotakoentzat. Ikusi talde
bakoitzaren adinei buruzko informazioa uretako jardueren plantillan

ASEGURUA ETA OSASUN-AZTERKETAK
1. Gomendagarria da izena emandakoek aurrez osasun azterketa egitea edota medikuari
horren berri ematea edo kontsulta egitea.
2. Herritarraren kirol-jarduera orokorraren ondoriozko osasun-arreta sektore publikoko
osasun-aseguramendurako erregimenaren ohiko prestazioa da eta/edo beren borondatez
duten aseguru pribatuarena. Horrenbestez, Kirol Patronatuak ez du bere gain hartuko
prestazio horrek eragiten duen gastua.

IZENA EMATEKO DATAK ETA PROZESUA
1. IZENA EMATEKO ETA PLAZA FORMALIZATZEKO GESTIO GUZTIAK ETA KOMUNIKAZIOAK
RESASPORTS APLIKAZIOAREN BIDEZ EGINGO DIRA.
2. APLIKAZIOA ZURE ORDENAGAILUAN EDO MUGIKORREAN DESKARGA DEZAKEZU EDO
BURLATAKO UDALAREN WEB ORRIAREN BIDEZ SAR ZAITEZKE (www.burlada.es).
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3. APLIKAZIOA ERABILTZEKO ESKULIBURU ERRAZ BAT DAGO BURLATAKO UDALAREN
WEBGUNEAN.
4. ARAZOREN BAT BADUZU, JARRI HARREMANETAN
PATRONATUAREKIN (deportes@burlada.es - 948 130 260).

BURLATAKO

UDAL

KIROL

OSO GARRANTZITSUA: KONTU BIKOIZTUAK EZ SORTZEA

HALAKORIK EZ BADAZU EDO AHAZTU BADATIZU ESKATU HEMEN: deportes@burlada.es

HAURREN IGERIKETA MAILAKO PROBA: 07/26 ETA 07/27
1.- 2., 3., edo 4. mailan parte hartu nahi duten haurrentzat. Ikaste mailaz jabetzea ez da
nahitezkoa baina gomendarria.
2. Nahiz eta maila-taldea desegokia izan, ez dugu ziurtaizen aldatzeko aukera.
3. 07/26an eta 07/27an egingo dira 19:00etatik 20:00 etara. Udal igerilekuetan 07/26tik
aurrera jaso dezakezu itxaron-zenbakia.

AURREZ IZEN-EMATEA: 07/28 ETA 07/29
1. Taldeak behar bezala eta behin betiko osatzeko, eskatu nahi dizugu ez dezazula aurrez izena
eman joan ezin zaren edo joan nahi ez duzun taldeetan.
2. Talde batean baino gehiagotan izena ematen baduzu (gehienez 3) lehentasun ordena
adierazi beharko duzu: -1-etik gehien interesatzen zaizun taldearentzat -2 edo 3-ra gutxien
interesatzen zaizun taldearentzat.
3. Aurrez izen-ematea ezinbesteko tramitea da, baina ez du bermatzen plaza lortzea.

PLAZAK ESLEITZEA ETA ORDAINKETAK: 08/03tik 08/05era
1. Plaza libreak egon ezean, pertsona bakoitzak ur-jarduera eta helduen jarduera bakar batean
parte hartu ahal izango du.
2. Plazak zozketaren bidez emango dira, eskabideen kopurua lekuen kopurua baino handiagoa
den taldeetan.
3. Haurrentzako igeriketa ikastaroak: Abonatuak diren pertsonak lehentasuna izango dute.
Erroldatuak diren pertsonak lehentasuna izango dute ez erroldatuak eta ez abonatuak direnen
aurrean.
4. Lehenengo txandan antolatutako jardueretan parte hartu duten ikasleek izango dute
lehentasuna.
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