
 

  

Ayuntamiento de Burlada 

Burlatako Udala  

Area de Deportes-Kirol Alorra 

Plaza De Las Eras, s/n  Larrañetako  Plaza, z/g 
31600 Burlada (Navarra) / Burlata (Nafarroa) 

www.burlada.es / www.burlata.eus 

CIF / IFZ P3126600J                        
deportes@burlada.es 

Tf.: 948 13 02 60 

OSPAKIZUNEN ETA BESTELAKO EKITALDIEN ESKAERA 

(Eskatzaileak bete behar du; eskatu sarrera-zigilua duen kopia bat  Kirol Alorraren bulegoetan 
entregatzen duenean) 

- ESKATZAILEA/IZEN-ABIZENAK: _____________________________________ 

- TELEFONO-ZENB.: ___________E-MAIL: ________________________ 

- BERTARATUTAKOEN KOPURUA, GUZTIRA: ____________ 

- MAHAI KOPURUA GUZTIRA: ____________ (mahai bakoitzeko gehienez 4 pertsona) 

 
 ESKATUTAKO LEKUA: 

     □ MAHAIAK ERRETEGIAK                              □   MAHAIAK TERRAZA TABERNA 

 
 
- EGUNA: 20__ (E) KO ___AREN __ (E) (A) N 
 
 
- HASIERA-ORDUA: ____: ____ - AMAIERA-ORDUA: ____: ____ 
 
Abonatuak ez diren pertsonak instalaziora sartzeko, dagokion eguneko sarrera erosi beharko 
dute. 
 
Eskatzailea, behean sinatzen duena, orrialde honen aurrealdean jasotako araudiaren jakitun da, eta 
hura errespetatzeko konpromisoa hartzen du. 
 
Burlatan, 20__ (e) ko __aren __ (e) (a) n. 
 
 
Sin.: _______________________ 
 
 

ESKAERA ONARTZEA 

 
( Kirol Alorraren arduradunak bete beharrekoa) 
 

- EMANDAKOA: BAI □ 

EZ □   ARRAZOIAK: --------------------------------------------------------------  

                                                                                                                                                                     
- - EMANDAKO ALTZARIAK. AULKI-KOPURUA ____ MAHAIEN KOPURUA _____ 

 
 

Burlatan, 20__ (e) ko __aren __ (e) (a) n 
 

Kudeatzailea 
 

Sin.: 

mailto:deportes@burlada.es


OSPAKIZUNEN ETA BESTE EKITALDI BATZUEN ARAUDIA 

 

 

1.- Araudi hau Burlatako Udal Igerilekuen neguko denboraldian baino ez da aplikatuko. 

2.- Urtebetetzeak eta bestelako ekitaldi sozialak egiteko, ezinbestekoa izango da Kirol Alorrak 
baimena ematea. Horretarako, eskatzaileak aldez aurretik aurkeztu beharko du baimena, eta 
hemezortzi urtetik gorako igerilekuetako abonatu izan beharko da. 

3.- Eskabidea erakunde honen erregistroan sortu eta aurkeztutako berariazko dokumentu ofizialarekin 
egingo da. Eskaera horretan, gutxienez, datu hauek jasoko dira: 
- Abonatu eskatzailearen izen-abizenak, telefonoa eta posta elektronikoa. 
- Bertaratutakoen kopuru zehatza (abonatuak eta abonatu ez direnak, helduak eta haurrak barne). 
- Eguna. 
- Lekua (Erretegiak edo TabernakoTerraza). 
- Ospakizunaren hasiera- eta amaiera-ordua (prestaketa eta garbiketa barne). 
Eskaerak egutegiko hirurogei egun lehenago egingo dira gehienez, eta ez eskatzea gomendatzen da 
ospakizuna baino zazpi egun natural lehenago baino lehenago. 

4.- Patronatuak eskaerei erantzungo die, hurrenkera zorrotzean, eta bilera egin baino gutxienez hiru 
egun lehenago jakinaraziko dio eskatzaileari. 

5.- ospakizuna egiteko baimena duen eskatzaileak ospakizun-eremua erabiltzeko egoera ezin hobean 
utzi behar du, eta, horretarako, Kirol Alorrak beharrezko baliabideak emango dizkio. 

6.- Baimena duen eskatzailea arduratuko da bertaratutakoek araudia betetzen dutela zaintzeaz eta 
adingabeak instalazioan uneoro kontrolatzeaz. 
 
7.- Erretegiak eta terrazak Igerilekuak 
7.1.- Igerilekuak Errelekuen eta tabernakok Terraza Igerilekuen erabilera-baimenean, ospakizunerako 
zenbat mahai egongo diren eskuragarri jasoko da. Aplikatu beharreko kalkulua mahai bat izango da 
lau pertsonako. 
7.2.- Hainbat ospakizun baimendu ahal izango dira aldi berean. 
7.3.- Baimena duen eskatzailea gainerako erabiltzaileekin behar bezala bizi dadin zainduko du, eta 
zarata handiegirik sor ez dadin zainduko du. 
8.- Abonatu gabeko pertsonak batera sartuko dira instalaziora, baimendutako eskatzailearekin 
batera, eta, horrela, KAren langileek sarbideak behar bezala kontrolatu ahal izango dituzte. 
 
9.- Erretegiak eta terraza 
9.1.- Erretegiak eta Igerileku Tabernako Terraza erabiltzeko baimenak jasoko du zenbat mahai 
jarriko diren ospakizunerako. Aplikatu beharreko kalkulua sei pertsonako mahai batekoa 
izango da. 
9.2.- Aldi berean hainbat ospakizun baimendu ahal izango dira. 
9.3.- Baimena duen eskatzaileak gainerako erabiltzaileekin behar bezala bizi daitezen zainduko 
du, gehiegizko zaratarik sor ez dadin. 
 
10.- Igerilekuetako taberna-aretoa 
10.1.- Kirol Alorrak espazio bat erreserbatu eta mugatuko du baimendutako ospakizunerako, 
eta uneoro bermatuko du instalazioen gainerako erabiltzaileek lau mahai eta hamasei aulki 
izango dituztela libre erabiltzeko. Altzari horiek ezin izango dira ospakizunetarako erabili. 
10.2.- Igerilekuen Taberna Aretoa erabiltzeko baimenak ospakizuna egiteko prest dauden mahai 
eta aulkien kopurua jasoko du, eta inola ere ez 6 mahai eta 30 aulki baino gehiago. Pertsona 
bakoitzeko aulki bat eta bost pertsonako mahai bat kalkulatuko dira, eta ez dute gaindituko, 
inola ere, aurretik ezarritako muga. 
Ezin izango dira ospakizunak egin guztira 30 lagun baino gehiagorekin, aretoan baimendutako 
gehieneko edukiera errespetatzeko. 
10.3.- Aldi berean hainbat ospakizun egiteko baimena eman ahal izango da, betiere guztira 30 
lagun baino gehiago ez badira. 
11.- Tasak 
11.1 Bazkide ez direnen sarrera*: 2,00 euro 
* Ekitaldi zehatzetarako, bazkarietarako, afarietarako, urtebetetzeetarako igerileku-tabernako aretoan 

11.2.- Baimendutako eskatzaileak udal-igerilekua hartzen duen egunean bertan ordainduko da 
tasa. 
 

 


