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KIROL PATRONATUTIK ESKEINTZEN DIREN ZERBITZUAK 

 

1.- Informazioa, arreta eta kudeaketa administratiboa:  

 

 Harrera- eta arreta-guneetan: 

- Bermeoko Kiroleko bonoaren gestioak egitea: alta eman, baja eman, txartela egin, 

urdaibai kirol txartela igorri, datuak aldatu… 

- Instalazioetarako sarbideak kontrolatzea eta abonoen eta hobarien informazioa ematea. 

- Abisuak, gorabeherak, ziurtagiriak egitea, kexak eta iradokizunak jasotzea. 

- Instalazioen funtzionamendua egokia dela eta horiek erabiltzeko arauak betetzen direla 

zaintzea. 

 

 Salmenta automatikorako makinetan:  

- Erabiltzaileek honako hauek egin ditzakete: 

- Euren ikastaroak kudeatu:  saio solteen bonoan alta eman, saio solte bat erosi,  

- Instalazioak erreserbatu. 

- Sarrerak eta bonoak erosi. 

 

 Webgunearen bidez1: Erabiltzaileek honako hauek egin ditzakete: 

- Euren ikastaroak kudeatu: saioak erreserbatu eta ordaindu,, izena eta baja eman. 

- Instalazioak erreserbatu… 

 

2.- Kirol ikastaroen eta jardueren programa antolatu.  

 

 Ikastaroak 
Kirol jarduera bat ikasteko edo hobetzeko saioak: Akuateka, amorrotsa, estiloak 1, 

estiloak 2, pilatesa, hipopresiboak, +60 gimnasia, boulderrean aritzeko ikastaroak, 

akuagym, igeriketa terapeutikoa, 

 

 Kirol ekintzak 

Gozamenerako eta egoera fisikoa hobetzeko saioak 

 

 Kirol jarduera zuzenduak: zunba, fitness funtzionala, tonoa, biking, 

GAP, power dumbell, akuarunning, igeriketa G1 eta G2, akua gazte, 

nagusien igeriketa lehiaketa, trabesia 

 Hileko kirol ekimenak 

  Kirol jarduera zuzendu gabeak: igerilekua, fitness gimnasioa, boulderra, 

frontoia, e.a. 

 

3.- Kirol instalazioen alokairua 

 

 Kirol-jarduerak praktikatzeko instalazioak alokatzeko aukera 

o Areneko kiroldegia: kantxa, squash-ak, jarduera anitzeko gelak, 

o Areneko udal frontoia: frontoia 

                                                
1 Web- orrian edozein izapide egiteko, beharrezkoa da aldez aurretik abonatu gisa erregistraturik egotea. 
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o Artza udal frontoia: frontoia. 

 

 Instalazioen lagapena kirol elkarte eta ikastetxeei. 

Kirol Patronatuko instalazioen erabilera erraztuko zaie erakunde eta kirol elkarteei, 

kirolaren sustapenerako. 

 

4.- Zerbitzu osagarriak 

 

Kirol jarduerez gain hurrengo zerbitzu osagarriak eskeintzen ditugu: 

 

 Lasaitze  gunea: sauna finlandiarra, terma erromatarra, pedilubioa, tunbona 

termikoak, temperatura biko dutxa, izotz-iturria, 

 Kafetegia 

 Kudeaketa eta salmenta sarrerako makinak (2) 

 


