
HELDUENTZAKO IKASTAROEN ARAUDIA     
2022-2023

IZENA EMATEKO EPEA

Inskripzio librea 2022eko uztailaren 1etik aurrera.

2022-2023 DENBORALDIKO EGUTEGIA

- “Kirol  Ekintzak”  eskaintzako  jarduerak  denboraldi  osoan
zehar eskainiko dira.

- “Klub” jarduerak berariazko egutegiaren arabera emango
dira.

- Jaiegun ofizialak ez dira eskola egunak izango.
- Ondorengo egunen artean ohiko saioen ordez programazio

berezi bat eskainiko da:
o 2022eko abenduaren 21etik 2023ko urtarrilaren

8ra arte
o 2023ko apirilaren 3tik 16ra arte
o 2023ko uztailaren 1etik irailaren 30era arte

ORDAINKETAK

- Abonu  orokorraren  modalitatean  abonatutako  pertsonek
“Kirol  Ekintzak”  eskaintzan  programatutako  jardueretan
parte  hartu  ahal  izango  dute,  beraien  kuotan  barne
eskanitako zerbitzuen zati gisa.

- Igerileku-modalitatean  abonatutako  pertsonek  “Kirol
Ekintzak”  kuota  ordaindu  beharko  dute,  “Kirol  Ekintzak”
jardueretan parte hartu ahal izateko.

- “Klub”  izeneko  jarduerak  talde  itxiaren  formatuan
antolatzen  dira.  Horietan  parte  hartzeko  beharrezkoa  da
izena  ematea  eta  abonu  mota  bakoitzari  dagokion  tasa
ordaintzea

- “Klub”  ikastaroen  eta,  igerilekuko  abonatuen  kasuan,
“Kirol Ekintzak” kuoten ordainketak bankutik helbideratuta
eta hilean behin kobratuko dira.

- Alta  berriak  izena  emateko  momentuan  esku  diruz  edo
txartelaz  ordaindu  beharko  dira.  Gainontzeko  kuotak
bankutik helbideratuta kobratuko dira.

- “Klub” ikastaroen kasuan, nahiz eta hilabete bakoitzak saio
kopuru desberdina eduki ikastaroaren hilabeteko kuotaren
emaitza finkoa da.

PLAZAK BERRITZEA

- “Klub” jardueretako ikastarogileek denboraldi osoan zehar
mantenduko dute ikastaroan duten plaza.

- “Klub” jardueretan berariaz baja eman nahi dela adierazi
ezean, plaza automatikoki berrituko da mugarik gabe 2023-
2024 hurrengo denboraldirako.

- “Klub”  taldeetan  plaza  izateko  eskubidea  galduko  da,
ondoz ondoko hiru astez jarduerara ez joateagatik.

BAJAK IKASTAROETAN

- “Kirol Ekintzak” kuotan edo “Klub” ikastaroan baja eman
nahi  duen  pertsonak  ikastaroa  egiten  duen  kiroldegiko
harreran  adierazi  beharko  du  aurreko  hilabeteko   20a
baino  lehen.  Horretarako,  bidezko  inprimakia   bete  eta
harreran aurkeztu beharko du. Hilaren 20a igarotakoan, ez
da bajarik onartuko.

- Jarduera  egiteko  ezintasuna  duela  adierazten  duen  agiri
medikua aurkezten duenari, ordaindutako kopuruari dagokion
zati proportzionala itzuliko zaio.

- Ikastaroetako  kuotak  ez  ordaintzearen  ondorioa  beste
ikastaroetan izena emateko eskubidea eta plaza galtzea  izango
da.

IKASTAROAK BERTAN BEHERA UZTEA ETA ANTOLAKETA ALDAKETAK

- Errenteriako  Udalak  jarduera  bertan  behera  utzi  ahal
izango ditu ikastaroa egiteko gutxieneko pertsona kopuru
batek  izena ematen ez badu.

- Errenteriako  Udalak,  antolaketa  arrazoiak  direla  eta,
ikastaroen ordutegia eta egunak aldatu ahal  izango ditu,
baita ikastaroak  ematen dituzten langileak aldatu  ere.

ALDAGELEN ERABILERA

- Derrigorrezkoa  da  ikastarogileentzat  erreserbatutako
aldagelak soilik erabiltzea.

- Derrigorrezkoa da instalazioetako langileen jarraibideak
kontuan hartzea.

- Derrigorrezkoa  da  dutxa  guneetan  sartzeko  oinetako
egokiak  erabiltzea  gomendatzen  da  (txankletak  edo
antzekoak).

KIROL EKINTZAK

"Kirol Ekintzak" jarduerak aukera ematen du aretoko eta igerilekuko
jarduera sortan eskaintzen diren ekintza guztietan parte hartzeko,
sarbide mugarik gabe, Galtzarabordan zein Fanderian.

Oro  har,  "Kirol  Ekintzak"  izeneko  jardueretan  14  urtetik  aurrera
parte hartu ahal izango da, orientazio edota intentsitatea dela-eta
16  urtetik  gorakoentzat  gomendatzen  diren  ekintzetan  izan  ezik
(Cross eta bodypum).

Jarduera zehatz batera sartzea aretoaren eta jardueraren aforoak
mugatuko dute.

KLUB JARDUERAK

“Klub” jardueretako taldeak itxiak izango dira,  eta parte-hartzaile
berriak  izena  eman  ahal  izango  dute,  baldin  eta  plaza  libreak
badaude. Pertsona bakoitzak talde bakarrean eman ahal izango du
izena. 

Txandaka lan egiten duten ikastarogileek bi  talde desberdinetara
joatea eskatu ahal izango dute. Talde bakoitzak gehienez plaza bat
onartuko du egoera horietarako.

Progresio  egokia  bermatu  eta  ikasteko  prozesua  errazteko,
igeriketako  "Klub"  ikastaroetan  aldez  aurretik  proba  bat  egin
beharko da. 

Ikastarogileak  ikastaroan  duen  bilakaeraren  arabera,  beste  talde
batean kokatu ahal izango da.

JARDUERA BATEAN PLAZA ERRESERBATZEA

Gomendatzen  da  aurretik  plaza  erreserbatzea  aritu  nahi  dugun
jardueran.  Pertsona  bakoitzak  gehienez  bi  erreserba  egin  ahal
izango ditu eguneko.

Plaza erreserbatu ahalko da:
- BeOne  aplikaziotik  :  saioa  hasi  baino  48  ordu

lehenago
- Honako  web  orritik  :

http://www.trainingymapp.com/webtouch :  saioa
hasi baino 48 ordu lehenago

- Instalazioetako  Totem-etatik  :  saioa  hasi  baino  48
ordu lehenago

ERRESERBAK BALIOGABETZEA:  Erreserbak baliogabetu ahalko dira
erreserbatutako saioa hasi baino ordu bete lehenago arte.

PLAZAK BALIOZTATZEA:   Saioa hasi  baino 15 minutu lehenagotik
derrigorrezkoa  da  erreserba  balioztatzea,  areto  bakoitzean
instalatutako  pantaila  irakurgailutik  Txartela/Eskumuturrekoa
pasatuz.

Saioa  hasteko  programatutako  ordua  baino  lehenago  balioztatu
gabeko plazak kontsideratuko dira egiaztatu gabe daudela eta libre
utziko dira erreserbatu ezin eta itxaroten ari diren beste pertsona
batzuek har ditzaten.

SAIOETARAKO  SARBIDE  ZUZENA:  Saio  zehatz  baterako  plaza
aurretik  erreserbatu ez  bada,  eta  plaza  libreak  izanez  gero,  saio
horretan  aritzeko  aukera  izango  da  plaza   zuzenean  balioztatuz
jarduera egingo den aretoko pantailatik.

http://www.trainingymapp.com/webtouch

