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UDALAREN KIROL PATRONATUKO 2020ko PREZIO PUBLIKOAK 

 

 a) ORDAINKETAK: 

 
BERMEOKO KIROL TXARTELA 
 - Erroldatutako banakoa       111.24 € 
- Erroldatutako familia         213.34 € 
- Kanpoko familia        335.24 € 
- Kanpoko banakoa                                                                           190.19 € 
- Kanpoko banakoa eguerdiko erabilera                                           142.64 € 
 

URDAIBAI KIROL TXARTELA  
- Bermeo edo Gernikako familiak      244,72 € 
- Bermeo edo Gernikako banakoa      143,29 € 
- Beste famili guztientzat       370,80 € 
- Beste banako guztientzat       234,84 € 
 
 
Hobariak Bermeon eta Busturian erroldatutakoentzat (onura gehien dakarren 
hobari bakarra aplikatuko da): 
 
*Ikasle, langabe eta 65 urte baino gehiago eta 22 urte baino gutxiagokoentzat 
bakarrekoaren %25a 
*Familia monoparentalak %15a 
*Familia ugariak %25a 
*Bermeon erroldatutako elbarrituek beherapena jasoko dabe norberaren 
elbarritasun portzentajearen arabera 
 
Matrikula: 8 € banakoa, 16 € familiakoa. 
 
 

b) SARRERAK: 
 

- Umeak, zahar saridunak eta langabeak            3.00 €  
- 22 urtetik gorakoak            5.30 € 
 
 -Bonuak: 10 sarrera ( 2 hileko iraupena) 
  - Umeak, zahar saridunak eta langabeak    24.40 €    
  - 22 urterik gorakoak       42.30 €  
 
 

c) ERRESERBAK: 
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- Squasha (orduko)     3.00 € 
- Kiroldegiko kantxea, gela bat (orduko)   13.00 € 
- Kiroldegiko kantxea argiagaz (orduko)   16.70 € 
- Igerilekuko kale bat, ertaina alokatzea orduko   18.00 € 
- Kanpoko frontoia (orduko)     4.45 €  
- Kanpoko frontoia argiarekin (orduko)     8.80 €  
- Kanpoko eta herri eskolatako kantxa  (orduko)     6.45 € 
- Kanpoko kantxa argiarekin (orduko)     8.40 € 
- Lasaitze gunerako sarrera     3.60 € 
- Lasaitze gunerako(11 saioko bonoa)   32.40 € 
 

d) Txartela egitea eta armairuetako giltza 
galtzea             3.80 € 
 
 

e) ALOKATZEAK/SALMENTAK 
 

 -Squash pilotak         2.15 € 
- Igerilekuko txanoen salmenta   3.20 € 
- Kandauak    3.70 € 
- Nordic Walking-eko makilak alokatzea   3.05 € 
  
 
  

f) IKASTAROAK 
 
     -     Umeen astebarruko igeriketa (saio bat)   15.00 € 
     -     Gimnasia uretan 3 saio/2 saio    30/24.00 € 
     -     Asteburuetako igeriketa (saio bat), helduen igeriketa 
           (saio bat), trabesia   17.00 € 

- Igeriketa eskola lehiaketa (hiru saio/saio bi)  28.00/21.5 € 
- Igeriketa teraupetikoa   27.00 € 
- Tailerrak:Mindfulness, meditazioa…   16.00 € 
- Eskalada tailerra (20 saio)   75.00 € 
- Helduen igeriketa (saio bi)   27.00 € 
- Hipopresiboak, zumba kids   18.00 € 
- 3. Adineko gimnasia abonatuentzat   20.00 € 
- 3. Adineko gimnasia abonatu ez direnentzat   42.00 € 

     -    Saio solteak     3.00 € 
     -    Saio solteen hileroko bonoa    29.00 € 
     -    Pilates     31.00 € 
 
 
 
  
OHARRAK: 



 

 
Udalaren Kirol Patronatua. Arene auzoa z.g. - 48370 Bermeo - Tel.: 94 617 9180 Faxa: 94 688 0712 

kiroldegia@bermeo.org / www.bermeo.org IFK: P4800047E 

 
 a) Abonaduak ez direnek ikastaroetan parte hartzeko publikatutako 
prezioen bikoitza ordaindu beharko dabe. 
 
 b) * 3. Adineko gimnasia: ikastaro osoko salneurria da (urritik ekainera). 
  
 c) Gabonetako, aste santuko eta udako ikastaroen prezio publikoak bere 
sasoian Kirol Batzordeak onartuko dauz. 
 
 d) Urdaibai kirol txartela Bermeon aterata eta Bermeoko kirol txartela 
duten famili bereko seme-alabek sasoi berean egindako ikastaroetan 
beherapena: 
1goak %100ean ordainduko du, 2ak %50eko beherapena  izango du eta 3.etik 
aurrera ikastaroa dohainik izango da. 
 
 e) Kiroldegia zabalik dagoen jai egunetan (abenduak 6, urriak 12, e.a.)ez 
da egongo ikastarorik  
 
 f) Ezinezko kasuetan bakarrik onartuko da kuotaren itzultzea (lesioak edo 
medikuak emandako bajak) eta jarduera hori abian jartzen lortzeko ez den 
kasuetan hileko lehenengo lau egunetan. Baita ere antolakuntza arazoagatik 
edo bestelako ezintasunagatik ikastaro batek hile baterako aurreikusita daukan 
bete beharreko ordu kopurua baino gutxiago beteten danean, emon bako 
denporaren arabera, zerrendako hobaria aplikatuko da, eta zenbateko hori 
deskontatuko da 
  galdutako klase 
  ordu kopurua    hobaria 
  %0tik-%25era   %0 
  %26tik-%50era   %25 
  %51tik-%79ra   %50 
  %80tik-%100era   %100  
  

g) BUKP-k ikastaroetan izena emanda dagoen persona bati baja 
emateko eskubidea gordetzen du, pertsona hori behin eta berriz eta zuritu gabe 
ikastaroetara ez bada joaten. 
 
 h) BUKP-k ikastaroak eten edo kendu ahal izango ditu eskaerak ez 
duenean arrazoitzen jarraitu ahal izatea. 
 
 i) Ikastaroetako kuotak sortu egingo dira ikastaroa egiten dagoen 
pertsonak baja eskatu arte. Eta gastuak eraginik ez izateko zerbitzuaerabiltzen 
hasi baino gutxienez 7 egun lehenago jakinarazi beharko da baja. 
 
 
 
 
 ARTZA FRONTOIA 
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- Dutxa bakarrik     1.00 € 
- Frontoia abonaduentzat   10.60 € 
- Frontoia abonadu ez direnentzat   18.00 € 
- Frontoia alokatzea 221.90 € 
- Frontoia ikuskizun bat emateko alokatzea 336.60 € 
- Frontoia (Bilbo Jai-alai-turismoari zuzendutako saioa) 
                  10 pertsona baino gutxiagoko taldeak- saioa        5.00 € 
                  10 pertsona baino gehiagoko taldeak- saioa       20.00 € 
 

 
 
 

 
 
 
 


