ABONU BERRIAK

ABONATU BERRIEN MATRIKULA

TARIFAK

Helduak (16 urtetik gora)
75,00€
Familia abonua Helduen matrikula soilik ordainduko da. Matrikula
ordaintzen ez duten haurrek gutxienez 6 hilabetez
egon beharko dira bazkide bezala.
Haurrak (3-15 urte bitartean)
55,00€

KUOTAK
MAILA
Banakakoa
Familiarra
Hobariduna

IGERILEKUA

MISTOA

ORDUTEGIA

10,50€
19,60€
10,50€
15,10€
10,50€
16,25€

25,25€
19,30€
20,55€

Astelehen-ostiral
8:00-22:00
*Udan 21:00ak arte
Larunbata
9:00-20:00
Igandea
9:00-14:00
Jaieguna
Itxita

Haurrak (3-15 urte)
Helduak (16-64 urte)
Haurrak (3-15 urte)
Helduak (16-64 urte)
Haurrak (3-15 urte)
Helduak (16 urtetik gora)

HILEKO BONUAK
MAILA
Haurrak (3-15 urte)
Helduak (16-64 urte)
Hobariduna

EGUNEKO SARRERAK
IGERILEKUA MISTOA
26,90€
35,80€
47,05€
30,40€
40,00€

MAILA
Helduak (16 urtetik gora)
Haurrak (3-15 urte)

IGERILEKUA MISTOA
5,60€
9,00€
4,20€
-

*Egun osorako balio dute

OHARRAK

OHARRAK
1.

Abonatu bezala izena emateko beharrezkoa den dokumentazioa: Harreran jasotako harpidetza orria, NAN-aren fotokopia(k) eta
bankuko kontuaren fotokopia. Aldi berean dagokion matrikulen ordainketa egin beharra dago harreran bertan eskuz edo txartela
bidez.
2. Abonu familiarra, familia bereko 3 kide edo gehiagok osatuko dute (seme-alabek 19 urtetik beherakoak izango dira). 1.graduko
harremana onartuko da soilik. Udal kiroldegiak horren egiaztagiria eskatuko du.
3. Abonu hobaridunaren onuradunak: 65 urte edo gorakoak, %33tik gorako ezindunak diren pertsonak, 2 kidek osatutako familiak
(1.graduko familiarrak eta 19 urte beheragoko seme-alabak), langabetuak eta federatutako kirolariak.
4. Langabetuek, hile bakoitzeko 25ª baino lehen, beren egoera ziurtatu beharko dute agiri bidez harreran abonu hobariduna
mantentzeko. Egoera honetan dauden pertsonak matrikula 2 alditan ordaintzeko aukera izango dute.
5. Ezinduak, %33gora ezgaitasuna daukatela egiaztatu beharko dute.
6. Kirolari federatuek, federazio lizentzia edukitzeaz gain, Altsasuko klub bateko kide izan beharko dute; Sakanakoa, kirol modalitate
horretako klubik ez balego herrian. Independenteak badira, Altsasun erroldatua daudela erakuisten duen agiria aurkeztu beharko
dute.
7. Abonatu batek behin betiko baja emateko, izapidearen aurreko hilabeteko 25ª baino lehen egin beharko du eskaera harreran. Data
horretatik Aurrera egindako eskaerak hurrengo hilabetean burutuko dira.
8. 12 urte beherako umeak, heldu baten laguntzarekin satuko dira instalakuntzan.
9. Itxiera ordua baino ordu erdi lehenago utzi beharko da jarduera, ur edo lehorreko eremuetan.
10. Abonua pertsonala eta besterenezina izango da, baita matrikula ere; nahiz eta familia berberekoak izan, ezin izango da batetik
bestera pasa.

ZERBITZUAK
IGERILEKUKO ABONUA: igerilekua, hidroterapia, sauna eta turkiar
bainuetara sarrera librea.
ABONU MISTOA: igerilekua, hidroterapia, sauna eta turkiar bainuetara
sarrera librea, baita kardiobaskular eta muskulazio eremuetara ere.
Zelandiko abonua eta hileko bonua dutenak doan sar daitezke
Dantzalekuko udako igerilekuetan.

Aminanespila kalea, 1 - Altsasu
948 56 27 86
harrera@ataboaltsasu.com
www.zelandikirolgunea.com

