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SOTO KIROL-INSTALAZIOAK – BURLATA 

UZTAILAREN 15ETIK AURRERA APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA 

 
MUSKULAZIO-GELA 

ERRESERBAK 

 Aurrez hitzordua eskatuta (app: Resasports/www.burlada.es). App, web orri edo telefono bidez 
erreserbatu ahal izanen da, gehienez 75 minuturako. 

 Muskulazio-gela erabiltzeko erreserbak ez du loturarik gainerako instalazioak erabiltzeko 
erreserbarekin. Kirol-gunea utzi beharko da, salbu eta beste erabilera batzuetarako erreserba 
espezifikoa badute. 

 Gehienez ere erreserba bat eguneko. Erreserba 6 egun lehenago egin daiteke. 

ORDUTEGIAK 

 Astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara, 75 minutuko 
blokeetan. 

 TXANDAK 
 
Astelehena 
Asteazkena 
Ostirala 

10:15-
11:30 

11:45-
13:00 

16:30-
17:45 

18:00-
19:15 

19:30-
20:45 

Asteartea 
Osteguna  

11:00-
12:15 

12:30-
13:45 

Itxita 18:00-
19:15 

19:30-
20:45 

 

ARAUDIA 

 Txartela erabili behar da beti, atea automatikoki ireki eta aldez aurretik erreserba egin behar da. 
 Nahitaezkoa da maskara batekin sartzea, betiere erabiltzaileen arteko 1,5 m-ko distantzia 

mantendu ezin bada. 
 Barruan, erabilera pertsonaleko bi eskuoihal erabili beharko dira: handiagoa eserlekuetan 

jartzeko, eta txikiagoa izerdia garbitzeko. 
 Erabilera bakoitzaren ondoren, nahitaezkoa izango da erabiltzaile bakoitzak erabilitako makina 

produktu eta paperarekin garbitzea. 
 Erabiltzaileen arteko 1,5 metroko segurtasun-distantzia mantentzea. 
 Makinak banaka bakarrik erabili ahal izango dira, inoiz ezin izango dira gorde makina, 

mankuernak, bankuak eta abar. 
 Bankuak eta pisu libreko materiala ez dira mugitu behar horretarako prestatutako espaziotik. 
 Begiralearen jarraibideak bete behar dira uneoro. 
 Leihoak irekita mantenduko dira uneoro, aireztapena bermatzeko. 
 Nahitaezkoa izango da oinetako bereiziak erabiltzea eta eskuak garbitzea muskulazio-gelara 

sartu aurretik eta ondoren. 
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TXANDAK ALDATZEA 

 2020ko uztailaren 15etik aurrera, bi txandetan (goizez eta arratsaldez) erreserba daiteke 
berdegunerako eta kanpoko igerilekuetarako. Txandak 10:00etatik 15:00etara eta 15:00etatik 
21:00etara dira. 

 Egun osoan egon nahi izanez gero, ez da beharrezkoa izango instalazioa uztea, baina edukiera 
kontrolatzeko ezinbestekoa da txanda bietan erreserba egitea. 

 Oraindik ere beharrezkoa da aldez aurretik erreserba egitea app edo web bidez. 
 14:00etatik 15:00etara, kanpoko edalontziak itxita egonen dira. Aldagela orokorrak 14:00etatik 

14:30era egonen dira itxita. Era berean, instalazioko komunak aldi horretan itxiko dira, 
garbitzeko eta desinfektatzeko. 

 Abonatuen edukiera 2.000 pertsonakoa izanen da. 

SARREREN SALMENTA. 

 2020ko uztailaren 15etik aurrera, sarrerak saldu ahal izango dira, 200 sarrera gehienez. 
Salmentarako aplikazioa (RESASPORTS – Burlata instalazioa) eta Udalaren webgunea gaituko 
dira. 

 Sarbidearen egunean bertan soilik erosi ahal izango dira sarrerak online. 

IGERILEKU ESTALIA – IGERI EGITEA 

 2020ko uztailaren 15etik aurrera, kaleak banakakoak izango dira, eta 4 laguneko edukiera izango 
dute kale bakoitzeko. Igeriketa Klubak kale bikoitza eta kaleko 10 pertsona izaten jarraituko du. 

ARAUDI GEHIGARRIA 

 Nahitaezkoa da maskara instalazioaren barruan erabiltzea. 
 Jolas-igerilekuko atrakzioak itxita daude. 
 Erretegietako suak eta hamaka gelak itxita daude. 
 Tabernak otordu zerbitzua eskainiko du. 


