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JARDUERETAN PLAZAK BERRITZEA – 2017-2018 DENBORALDIA 
INFORMAZIO OROKORRA 

 
 
Jakinarazten dizuegu nahi izanez gero 2017ko urritik 2018ko maiatzera eginen diren kirol jardueretarako zuen 
plaza erreserbatu/berritu dezakezuela. Xedatutako egunetan haien plaza berritzen ez duten pertsonek, abuztuaren 
bukaeran eman beharko dute berriro izena aurre-inskripzio, zozketa eta plazen banaketaren ohiko prozesuan, kasu 
honetan, haiek nahi duten jardueran edota taldean ez zaie plaza bermatuko.  
 

Onuradunak: 
2016-2017 denboraldian, urte osoko kirol jardueretan parte hartzen ari diren Burlatan erroldatutakoak edo Udal 
Igerilekuetako bazkideak. 
 

Araudi orokorra 
1.- Jarduera eskaintzan aldaketarik ez bada, berritu ahalko dute 2016-2017 denboraldian jardun duten jardueran, 
taldean eta ordutegian. 
2. Taldeak ezeztatzea: Kirol Patronatuak taldeak ezeztatzeko eskubidea gordetzen du eskaera nahikoa ez dagoen 
kasuetan. Kasu horretan Patronatua kaltetutako pertsonekin jarriko da harremanetan, ahal bada, beste jarduera, 
talde edo ordutegi batean birkokatzeko. 
Taldeak berritze prozesuaren edo abuztuko ikasle berrien prozesuaren ondoren ezeztatu ahalko dira.  
3.- Taldez aldatzeko eskaera: Jarduera, taldea eta ordutegia aldatu ahalko da. Idatziz eskatu beharko da Kirol 
Patronatuko bulegoetan (Udal Igerilekuak astelehenetik ostiralera 8:30etik 14:00etara) edo posta elektronikoz 
(deportes@burlada.es) maiatzaren 15etik 22ra. Plaza emanen da lekua baldin badago. 
Ez da ordainketarik eginen Patronatuak eskaera ebatzi arte.  
4.- Lehenetasunak: Berritzeko honako lehentasunak ezartzen dira: 
 4.1.- Lehentasuna 1: Talde/ordutegi berean berritzen duten pertsonak. 
 4.2.- Lehentasuna 2: Berritzeen ondoren ezeztatu diren taldeetako pertsonak. 
 4.3.- Lehentasuna 3: Taldez aldatzeko eskaerak. 
 4.4.- Lehenatsuna 4: Ikasle berrien izen ematearen ondoren ezeztatu diren taldeetako pertsonak.   
 4.5.- Lehentasuna 5: Abuztuaren bukaera izena eman duten ikasle berriek. 
Eskaera eskaintza baina handiagoa den kasuetan zozketa eginen da. Emaitza kaltetutako pertsonei jakinaraziko 
zaie. 
5.- Itzulketak: Itzulketak jarduera modu jarraituan egiteko ezintasuna dagoela ziurtatzen duen mediku ziurtagiria 
aurkezten den kasuetan itzuliko da bakarrik. 
6- Pertsona bakoitzak jarduera bakarrean berritu ahalko du plaza. 
 

Kirol Jardueren eskaintzaren berrantolaketa 
Kirol Patronatuaren zati baten berrantolaketak ez dakar berarekin goiko araudia ez betetzea. 
Eragiten dien taldeei jakinaraziko zaie  
2017-2018 denboraldiak berrantolaketak honako taldeei eraginen die: 
- Yoga goizeko taldea            - Entrenamendu osoa 
- Soinketa hipopresiboa         - Helduendako igeriketa entrenamendua 

 
Jarduera “Leunak” kontzeptua (lehen “65 urtetik gorakoak”) 

“65 urtetik gorakoak” kontzeptua “Leuna” kontzeptuarengatik aldatzen da. “Leunak” diren jarduerak intentsitate 
baxu-moderatua dutenak dira, bereziki 65 urtetik gorako pertsonei zuzenduak (1953 edo lehenago jaitakoei) eta 
intentsitate moderatu-altuko jarduera fisikoa egin ezin duten, mugak edota patologia fisikoak dituzten adin 
horretatik beherakoei. 
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Berritzeko prozedura (maiatzaren 15etik 22ra) 
1.- Plazaren berritzea prezioaren 50%eko ordainketa eginez epe honetan burutuko da. 
- Kreditu txartelaren zenbakia emateko 012 telefonora deituz, edo 
- Kirol Patronatuaren kontu korrontean diru sarrera eginda, ikaslearen izen-abizenak eta jarduera adieraziz.  

La Caixa:     ES66 2100 5256 61 2200060551 
Euskadiko Kutxa ES08 3035 0087 08 0870900042 
Rural Kutxa    ES53 3008 0073 17 3514201023 

2.- Ekainaren 5etik 9ra bitartean zerrendak argitaratuko dira  Burlatako Udaleko webgunean eta udal igerilekuetan 
baita ere, eta bertan egiaztatu ahalko da ordainketa zuzena egin den. 
 

PLAZA BERRITUAREN BAIEZTAPENA (IRAILAREN 20TIK 25ERA) 
1.- Plazaren erreserba gainerako %50eko ordainketarekin baieztatuko da. Ordainketa erak aurreko atalean 
aipatutako berberak dira. 
2.- Gainerako 50% eko ordainketa ez egitea dagokion epean plaza galtzea suposatuko du, eta 50%eko lehen 
ordainketa itzultzeko eskubidea galduko da . 
3.- Gainerako 50%eko ordainketa egiteaz gain, ez da besterik egin behar.  
 

2017 – 2018 KIROL JARDUEREN TASAK 
 

HELDUAK ERROLDATUAK EDO BAZKIDE DIRENAK 
 Maiatzeko ordainketa (%50) 
Jarduera aerobikoak 70 € 
Mantentzeko soinketa 81 € (46 € 65 urtetik gorakoak) 
Yoga 80 € (44 € € 65 urtetik gorakoak) 
Taichi 60 € 
Pilates 80 € (42 € € 65 urtetik gorakoak) 
Indoor zikloa 101 € 
Hipopresiba+Luzapenak 63 € 
Entrenamendu osoa 80 € 

 

URETAKOAK 
HELDUAK 

IGERILEKUETAKO BAZKIDEAK ERROLDATUAK, BAZKIDE EZ DIRENAK 

 Maiatzeko ordainketa (%50) Maiatzeko ordainketa (%50) 
Acuagym 53 € (32 € € 65 urtetik gorakoak) 66 € (45 € € 65 urtetik gorakoak) 
Entrenamendu igeriketa 105 € 131 € 

Helduentzako kirol jardueretan onartuko da beste jardueretara sartzea, klasearen hasieran jarduera egiteko lekurik badago. 
klasera sartzeko, heldu diren ordenean egingo dute eta beti ere monitorearen gainbegiratzearekin. Leku finkoa izango dute 
bakarrik izena eman duten taldean. 
 
 

JARDUERA “LEUNAK” ERROLDATUAK EDO BAZKIDE DIRENAK  

 Maiatzeko ordainketa (%50) 
Mantentzeko soinketa leuna 46 € (81 € 65 urtetik beherakoak) 

Pilates leuna 42 € (80 € 65 urtetik beherakoak) 
 

URETAKO LEUNA IGERILEKUETAKO BAZKIDEAK ERROLDATUAK, BAZKIDE EZ DIRENAK 
 Maiatzeko ordainketa (%50) Maiatzeko ordainketa (%50) 
Uretako soinketa leuna 32 € (53 65 urtetik beherakoak) 45 € (66 € 65 urtetik beherakoak) 

Jarduera “Leunetan” bakarrik izena eman den taldean sartu ahalko da. 
 
 


