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JARDUEREN TOKIA BERRITZEA - 2017 – 2018 DENBORALDIA  
 

YOGA GOIZEKO TALDEAK 
 
Jakinarazten dizuegu YOGA GOIZEKO TALDEAK jarduera 2017-2018 denboraldirako aldatuko dela. Hona hemen 
aldaketak 
 
1.- Astelehen eta asteazkeneko taldeak, 11:00etatik 12:15era (egungo 1 taldea), eta astearte eta osteguneko 
taldeak, 11:00etatik 12:15era (egungo 2. taldea), “YOGA SUABEA” izanen dira hemendik aurrera. 
Talde horien helburu eta edukiak intentsitate apal-moderatukoak izanen dira, eta 65 urtetik gorakoentzat 
bideratuak egonen dira (1953an eta aurreko urteetan jaiotakoak); halaber, adin horretatik beherako jendearentzat 
izanen dira, muga eta/edo patologia fisikoen ondorioz, ezin badute intentsitate moderatu-altuko jarduera fisikorik 
egin.  
 
2.- Yoga ez suabe talde bat sartu da astearte eta ostegunetan, 09:45etik 11:00etara. (2. talde ez suabea)  
 
3.- Astelehen eta asteazkeneko 5. taldeari (09:45etik 11:00etara) izen hau eman zaio: 1. taldea (yoga ez suabea). 
Ez dira haren ezaugarriak aldatu, taldearen izena baizik ez.   
 
 
Hona hemen 2017-2018ko jarduera-eskaintza yogarako, goizeko ordutegietan:  
 

        

Prezioa guztira 
erroldatuak edo 

abonatuak  

Prezioa guztira 
erroldatuak edo 

abonatuak 

Jarduera Taldea Ordutegia Instalazioa   

BLOKEA: 1. taldea Al.-Az. 09:45-11:00 Kultur Etxea 160 € 80 € 

YOGA   2. taldea (Berria) As.-Og. 09:45-11:00 Kultur Etxea 
(88 €, 65 urtetik 

gora) 
(44 €, 65 urtetik 

gora) 

 
 

        

Prezioa guztira 
erroldatuak edo 
abonatuak 

Prezioa guztira 
erroldatuak edo 

abonatuak 

Jarduera Taldea Ordutegia Instalazioa   

BLOKEA: 1. taldea Al.-Az. 11:00-12:15 Kultur Etxea 88 € 44 € 

YOGA SUABEA 2. taldea  
As.-Og. 11:00-
12:15 Kultur Etxea 

(160 €, 65 urtetik 
behera) 

(80 €, 65 urtetik 
behera) 

 
Tokia berritzea (maiatzaren 15etik 22ra):  
- Kontuan hartu intentsitate maila berriko eta adin berriko taldeak, talde bakoitzean planteatuak, 2017-18 
denboraldirako.  
 
- Tokia berritu nahi dutenen artean, inork beste talde batera joan nahi badu, taldeak berregituratu direlako edo  
beste arrazoi batzuk direla medio, eskatu beharko du: 

- Idazkia bidali beharko du Kirol Patronatura, maiatzaren 15etik 22ra. 
- Edo mezu elektroniko bat igorrita (deportes@burlada.es), maiatzaren 15etik 22ra.  

 
- Oso garrantzitsua: Eskariak gehiago badira eskainitako tokiak baino, zozketa eginen da.  
Zozketa egiten bada, lehentasun berbera izanen dute 2016-17 denboraldian taldean aritu direnek nahiz beste 
talde batera aldatu behar izan direnek, talde bakoitzean planteatu den mailara egokitze aldera.  
Arestian aipaturiko kasuek lehentasuna izanen dute berregituraketaren ondorioz eskatu ez diren aldaketen aldean.  
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