IRURAKO TRINKETEKO

BAZKIDE TXARTELA EGITEKO
INFORMAZIOA

TRINKETEKO INSTALAZIOAK ERABILTZEKO PREZIOAK

- Eguneko sarrera: 2,5 €
- Hileko bazkide txartela: 7 € Iruran erroldatuak 10€ gainerakoak.
- %30eko beherapena izango dute Iruran erroldatutako langabetu,
gazte-txarteldun, jubilatu eta familia ugariek.
ORDUTEGIA
Egunero: 9:00-21:30 (Astelehenetik igandera)

SARTZEN DIREN ZERBITZUAK

- Aldagelak eta dutxa.
- Bulder aretoa
- Fitness-eko gimnasioa
- Kantxak erreserbatzerakoan pertsonako eta orduko 1 €-ko
deskontua.
- %10eko deskontua kirol ikastaroetan.

HILEKO BAZKIDE TXARTELA LOTZEKO PROZEDURA
- 16 urtetik gorako norbanako helduentzat.
Online:

www.irura.eus/ Hasiera/Zure zerbitzura/Kirola/Trinketea/trinketeko karneta
egiteko eskaera . Txartelaren eskaera online izapedetzeko laguntza behar izanez
gero, Irurako Udaleko Harrera bulegora jo daiteke.

TRINKETEKO GIMNASIOA ERABILTZEKO ARAUAK

- Makinak eta gimnasioko tresnak arduraz erabili behar dira. Txukun
eta lehor utzi behar dira hurrengo erabiltzaileentzat. Pisu-diskoak eta
mankuernak dagozkien kokalekuan utzi behar dira.

- %30eko beherapena egitea dagokion kasuetan, interesatuak
bere egoeraren berri ematen duen agiriaren kopia aurkeztu
beharko du.
- Makina bakoitza gehienez ere 20 minutuz erabili daiteke
jarraian.
- Instalazioak txukun utzi behar dira eta, halabeharrez asko
zikindu badira, tabernako edo trinketeko arduradunari jakinarazi
behar zaio.

- Ateratakoan ateak itxi behar dira, eta ez bada barruan inor gelditu,
argiak eta irratia ere itzali behar dira.

- Musika bolumen egokian jarri behar da, instalazio osoko erabiltzaileak
ez molestatzeko.

BULDERRA ERABILTZEKO ARAUAK

- Bulderrean aritzeko ezinbestekoa da katuak erabiltzea, haurrek ere
bai.

- 14 urte baino gutxiagokoek heldu batekin sartu beharko dute.
Pertsona heldu horrek hartuko du bere gain adingabekoak eragindako
edozein kalte.
Haurrak bulderrean aritu daitezke guraso bazkide bat edo eskaladako
begirale bat beraiekin dagoenean bakarrik, eta eskaladarekin zerikusia
duten ariketak egiten (baina ez beste jolasetan).
- Bulderra trinketea irekita dagoen ordutegian erabili ahal izango da,
alboko gelan pilates edo beste antzeko jarduera bat dagoenean izan
ezik, hau da:
- Astelehena: 16:45-17:45 eta 20:15-21:15
- Asteazkena: 9:15-12:30 eta 20:15-21:15
-Osteguna:16:15-18:15
-Ostirala:10:30-11:30

Irurako kirol, gazteri eta kultura bulegoa
Peio Arrese kalea 1, lehenengo solairua
943 69 26 74
kultura@irura.eus

www.irura.eus

