
Ariketa fisikoa buruaren osasunarako giltza.

2020/2021 egitaraua

# Birus hau elkarrekin geldituko dugu. Birusaren desagerpena denon erantzunkizuna da. Zu babesten bazara 
besteak babesten dituzu

2020/2021 IKASTURTEKO JARDUERAK

- Izen-emate guztiak modu telematikoan egingo dira

IZENA EMATEKO JARRAITU BEHAR DIREN AGINDUAK

- Imprimakia osotara bete beharko da
- ABONATUAK EZ DIRENEK KONTU KORRONTEAREN ATALA BETE BEHARKO DUTE DERRIGORREZ. Abonatuek 

EZ DUTE ATAL HORI BETE BEHAR.
- Igeriketa eta kirol ikastoroetan izena emateko epea:

o Irailaren 17tik 24era. Egun hauetan izen-emate GUZTIAK jasoko dira, abonatuenak, 
erroldatuenak eta erroldatuak ez daudenenak. Abonatuen izan-emateak lehentasuna 
izango dute, eta beharrezko izango balitz, zozketa hauen artean egingo da. Gero kontutan 
hartuko dira erroldatuen izen-emateak eta azkenik erroldatuak ez daudenen izen-emateak.

- Kirol abonamendu aktiboan izena emateko epea:
o Irailaren 16tik aurrera nahi den momentuan

- Izen emate guztiak 1. Hiruhilabeterako egingo dira soilik: 
o Igeriketa eta kirol ikastaroetan Urriaren 1tatik Abenduaren 22ra arte
o Kirol abonamendu aktiboan Urriaren 1tatik Abenduaren 31ara arte

2. hiruhilabeterako berrikuntzak abenduan aditzera emango dira

- Eguesibarko Udal Kiroldegia (Olatz)= 

NOLA EMAN IZENA IKASTARO BATEAN

1.Urratsa: sartu Irailaren 17tik aurrera instalazioko web orrian eta estekan klik egin

2.Urratsa: izena eman duen pertsonaren datu guztiak bete imprimakian
3.Urratsa: aukeratu ikastaroa. Ikastaroak banatuta agertzen dira instalazio (Olatz eta Sarriguren) eta 

ordutegien arabera

Izena eman nahi den ikastaro bakoitzeko imprimaki bat bete beharko da. Adibidez izena eman nahi baldin 
badut igeriketa ikastaro batean arratsaldeko 17:15etan Olatzen eta Sarrigurenen bi imprimaki bete beharko 
ditut zerrenda desberdinatera joaten direlako. Era berean Instalazio bateko 2 ikastaro desberdinetan izena 
eman behar baldin badut 2 imprimaki bete beharko ditut.

4.Urratsa: Errepasatu datu guztiak ongi dauden ala ez. Kontu korrontean 24 zenbaki jarri behar dira (IBAN), 
baina gogoratu datu hau bakarrik abonatuak ez direnak eman beharko dute.
5.Urratsa: Imprimakia bidali.

E-mail bidez baieztatuko zaie onartutako pertsonei eta kontu korrontera bidaliko zaie ikastaroaren 
zenbatekoa.

Edozein zalantza edo azalpenerako:
recepcionolaz@gesportsl.es

- Sarriguren Kirol Hiria (Sarriguren)= recepcionsarriguren@gesportsl.es












