Hernaniko Udala

Jarduera fisikoa
eta kirola
UDAL KIROLDEGIA 2019-2020 ikasturtea
IKASTAROETAN IZENA EMATEKO ORRIA

Izen-abizenak:
Jaioteguna:

Sexua:

Ab. zk.:

NAN:

Helbidea:

Herria:

Tel.:

G

E

EZ BITARRA

P K:

E-mail:

Jarduera:

Egunak:

Ordutegia:

Aniztasun funtzionala edo aipatu beharreko gaixotasunen bat duten pertsonek betetzeko:
Aniztasun funtzional mota edo gaixotasuna:

Bete jardueraren batean laguntza edota baliabide bereziak behar diren kasuetan.
Kasu honetan, eskaera egiterakoan, Foru Aldundiak edo eskumena duten beste entitate batzuek (ikastetxeak, premia bereziak dituztenen
elkarteak...) egindako egiaztagiria aurkeztu beharko duzu, eta bertan behar den laguntza zehaztuko da.

ORDAINKETA
Ikastaroaren kuota osoa
Kontu korronte bidez (ordainketaren frogagiria)
KUTXABANK
ES82 2095 5041 171060000469
EUSKADIKO KUTXA ES43 3035 0025 840250900008

BBVA
ES18 0182 5709 470200001004
LA CAIXA ES32 2100 2403 840200046778

Txartel bidezko ordainketa kiroldegiko bulegoetan
Ordainketa zatikatua
Helbideratuta
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(Helbideratzeko agindua sinatuta)

EUSKARAREN EZAGUTZA
Badakit

ez dakit

Ulertzen dut, baina ez dakit hitz egiten

Orri honen atzekaldean izena emateko eskatzen diren baldintza orokorrak irakurri eta onartzen ditut
Ikaslearen edo tutorearen sinadura

Helbidea: Elkano kalea, 27 – 20120 Hernani

Tel.: 943 55 21 85

Posta elektronikoa: kirola@hernani.eus

Web orria: www.hernani.eus

Hernaniko Udala

Jarduera fisikoa
eta kirola
2019/2020KO JARDUERETAN IZENA EMATEKO BALDINTZA OROKORRAK
IZENA EMATEKO ORRIA BETE BEHARKO DA UDAL KIROLDEGIKO BULEGOAN EDO WEBGUNE BIDEZ.
TALDEAK OSATZEKO GUTXIENEKO ETA GEHIENEKO ERABILTZAILE KOPURUA
Ikastaroa aurrera atera ahal izateko, gutxieneko kopurua beharko da. Izena eman dutenak dauden plazak baino gehiago badira, zozketa bidez
esleituko dira plaza horiek. Plazarik gabe geratzen denak aukera izango du beste talde batean izena emateko, betiere taldea osatu arte eta izena
emateko hurrenkerari jarraituz.
(*) Hiruhileko diren ikastaroetan izen emateko garaian, ikasle berriek izango dute lehentasuna.
FITNESS ARETOAN EGITEN DIREN JARDUERAK
Aerobika-multifitnessa: 14/20; Pilatesa: 8/12; Indoor Walking: 8/14; Ziklo indoorra: 14/20; Multifitnessa: 14/20; Konbinatua: 8/12-14;
Karatea: 14/20; Zunba: 14/20; Zirkuitu entrenamendua 8/14; Multijarduera: 8/14; Korea + luzaketak: 8/14; Korea: 8/12; Hipopresiboak:
8/12; Hipopresiboak + luzaketak erditu ondorengo emakumeentzat: 8/8
URETAN EGITEN DIREN JARDUERAK
Haurtxoak: 6/10; Haurdunak: 1/8; 3 urte: 5/5-10; 4 urte: 5/5-12; 5-6 urte: 9/10; 7-8 urte: 9/12; 9-16 urte: 9/14; Aquagyma: 12/14;
Mantentze igeriketa maila altua eta ertaina: 12/18; Mantentze igeriketa maila baxua: 12/16; Hastapena helduak: 9/14; 55etik
gorakoentzat: 12/14; 65etik gorakoentzako aquagyma: 12/12; 65etik gorakoentzako hastapena: 9/12 Egokitua: talde motaren arabera;
Osasuna hobetu: 6/6-8.

ORDAINKETA
Hilero kontu korrontean helbideratuta, edo ordainketa bakarra eginda ikastaroa hasi aurretik banku txartelaren bidez edo dirua Hernaniko
Udalaren Kontu korrontean sartuz, edo transferentzia bidez.

BAJAK
IKASTURTE OSOKO IKASTAROAK
Ikastaroan izena eman dutenek bi asteko epea izango dute eskatzeko baja edo ordaindutako diru kopurua itzultzeko. Epe hori igaro eta urte
bereko abenduaren 31 arte ere ikastaroan baja eskatu ahal izango dute idatziz. Jarduera Fisiko eta Kirol Saileko delegatuak ebazpen bidez
onartuko du eskaera ala ezezkoa emango dio, eskatzaileak ematen dituen arrazoiak baloratu eta gero. Abenduaren 31tik aurrera ez da dirurik
itzuliko. Hala eta guztiz ere, baja edo kuota itzultzeko eskaera bat jasotzen denean eta hutsik geratuko den plaza beste norbaitek betetzeko
aukera badago, zuzenenean onartu ahal izango da eskaera, eskaera data zein den kontuan hartu gabe. Eskaera egin duenak ordainduko ditu
ikasle berriak ikastaroan matrikula egin duen egunera arteko kuota guztiak.
3 HILABETEKO JARDUERAK
Ikastaroan izena eman dutenek bi asteko epea izango dute eskatzeko baja edo ordaindutako diru kopurua itzultzeko .Hala eta guztiz ere, baja
edo kuota itzultzeko eskaera bat jasotzen denean eta hutsik geratuko den plaza beste norbaitek betetzeko aukera badago, zuzenenean onartu
ahal izango da eskaera, eskaera data zein den kontuan hartu gabe. Eskaera egin duenak ordainduko ditu ikasle berriak ikastaroan matrikula egin
duen egunera arteko kuota guztiak.
HILABETEKO JARDUERAK
Behin ikastaroa hasita ezin izango da baja eskatu eta dagokion dirua itzuli. Izen ematearen %100 itzuliko da baja eta itzulketa ikastaroaren
hasiera baino lehen eskatzen denean, baldin eta istripuagatik edo gaixotasunagatik izan bada. Horretarako, ziurtagiria aurkeztu beharko da.

EGUTEGIA
Denboraldi osoko ikastaroak:

urriak 1 - ekainak 22

Hiruhileko ikastaroak:

1. hiruhilekoa (urria-abendua)
2. hiruhilekoa (urtarrila-martxoa)
3. hiruhilekoa (apirila-ekaina)

JAI EGUNAK (ikastarorik ez)
Talde guztietan:
Zubiak:
Umeen ikastaroetan,
oporrak (haurtxoak izan ezik):

urriak 12
urtarrilak 1 eta 6

azaroak 1
apirilak 9, 10 eta 13

abenduak 3, 24, 25 eta 31
maiatzak 1

azaroak 2

apirilak 11

maiatzak 2

abenduaren 23tik urtarrilaren 6ra (biak barne)
otsailak 24
apirilaren 6tik 19ra (biak barne)

IZAERA PERTSONALEKO DATU BABESARI BURUZKO LEGE OHARRA
HernanIko Udalak jakinarazten dizu “Datu Pertsonalen Babesari buruzko 2018/1725 Europar Erreglamentuak” arautu bezala, eman dizkiguzun
datu pertsonalak erkunde honek dituen datu pertsonalen fitxategi automatizatuetan sartuko direla. Fitxategi horien helburua da udal kudeaketak
bere eskumen alorrean dituen zereginak ahalbidetzea. Zure eskubideez baliatu nahi baduzu –dagozkizun datuak ikusi, aldatu, ezeztatu eta kontra
agertu-, hurrengo helbidera zuzendu: Hernanniko Udala; Gudarien Plaza 1, 20120 Hernani, Gipuzkoa. Erref. Datuen babesa. Informazio Gehiago
http://www.hernani.eus/eu/datubabestuak
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