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 ZUBIAURRE ELKARGUNEAREN ERABILERA   

 

INSTALAZIOAK ERABILI AHAL IZATEKO BEHARREZKOAK 

- Bai igerilekua eta bai Gimnasioa erabili ahal izateko, aurrez erreserba 

egitea edo sarrera erostea nahi eta nahi ezkoa izango da edo  

- Bazkideek derrigorrez bazkide txartela eraman beharko dute 

instalazioetara eta ez daramanak ezin izango du sartu baldin eta 

sarrera ordaintzen ez badu eta oso zorrotzak izango dira horretan 

harrerako langileak. 

- Erreserbak egiteko www.elkarguneazkoitia.eus weborrian txertatutako 

plataforma digitalean egin beharko dira.  

- Zubiaurre Igeri Elkartearentzat gordeak diren orduak ez dira plataforma 

digitalean ipiniko. 

- Erregistroa edota erreserba plataforma digitalean egiteko arazoak 

dituenak, Elkargunearen harreran egin ahal izango du bazkidea baldin 

bada. Harrerako langileak plataforma bidez egingo dio beti erreserba 

eta erabiltzailea bazkide ez den kasuan, unean bertan erosi ahal izango 

du gimnasiorako edo igerilekurako sarrera. 

 

OSASUN NEURRIAK SARRERAN ETA BARRUAN 

- Elkargunera sarrera banaka egingo da eta denbora guztian elkarren 

artean osasun sailak dioenaren neurria izan beharko dute 

erabiltzaileek. Oraingoz 1,5m-takoa. 

- Elkargunearen sarreran eskuak garbitu ahal izateko produktua izango 

da eta sarreran denek eraili beharko dute. 

- Elkargunean sartzeko eta barruan ibiltzeko, musukoa erabili beharko da 

eta kirola egiterakoan bakarrik kendu ahal izango da. 

- Musukorik gabe ezin izango da instalazioan sartu. 

- Sartu irtenerako eta  egoera honek irauten duen bitarterako, hainbat 

seinale izango dira lurrean jarraitzeko Elkargunean eta Ugarteigaranen. 

http://www.elkarguneazkoitia.eus/
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- Bi instalaziotako gauzak (edonork uki ditzaken barandak, ateak….) ahalik 

eta gutxien ukitzea gomendatzen da. 

- Elkargunearen igogailua, behar bereziak dituztenek bakarrik erabili ahal 

izango dute.  

ELKARGUNEAREN ORDUTEGI OSOA 

ELKARGUNEAREN ERABILTZAILEENTZAKO ORDUTEGIA 

 ASTELEHENETIK 
OSTIRALERA 

LARUNBATAK IGANDE ETA  

JAI EGUNAK 

GOIZETAN 07:00-13:30 09:00-13:30 09:00-13:45 

ARRATSALDETAN 14:30-20:45 14:30-19:45 ITXITA 

 

ELKARGUNEKO IGERILEKUAREN TXANDAKAKO ORDUTEGIA 

Taulan agertzen den moduan erabili beharko dira igerilekurako aldagelak. 

- ASTELEHENETIK OSTIRALERA – 

IGERILEKUAREN ETA ALDAGELEN ERABILERA ORDUTEGIA 

ALDAGELA BERRIA ALDAGELA ZAHARRA 

07:00-08:00  
 08:00-09:00 

09:00-10:00  
 10:00-11:00 

11:00-12:00  
 12:00-13:30 

Astelehen-asteazken eta ostiraletan  

(Zubiaurre igeri elkarteko federatuak) 

GARBIKETA 

14:30-15:30  
 15:30-16:30 

16:30-17:30  
 17:30-18:30 

18:30-19:30  
 19:30-20:45 
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- LARUNBATETAN - 

IGERILEKUAREN ETA ALDAGELEN ERABILERA ORDUTEGIA 

ALDAGELA BERRIA ALDAGELA ZAHARRA 

09:00-10:00  
 10:00-11:00 

11:00-12:00  
 12:00-13:00 

GARBIKETA 

14:30-15:30  
 15:30-16:30 

16:30-17:30  
 17:30-18:30 

18:30-19:45  
 
 

- IGANDE ETA JAI EGUNETAN - 

IGERILEKUAREN ETA ALDAGELEN ERABILERA ORDUTEGIA 

ALDAGELA BERRIA ALDAGELA ZAHARRA 

09:00-10:00  
 10:00-11:00 

11:00-12:00  
 12:00-13:00 

13:00 - 13:45  
 
 
 
EDUKIERAK ETA ARAUAK IGERILEKUAN 

 
- IGERILEKU HANDIAN 

 
o Igerilekua 6 kaletan banatuko da 
o Kale bakoitzean bi erabiltzaile arituko dira 
o Guztira uretan 12 erabiltzaile izango dira aldi berean 

gehienez. 
 

- IGERILEKU TXIKIAN 
o 8 erabiltzaile izango dira aldi berean gehienez. 
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- Igerilekuetako edukiera eta arauak, sorosleak betearaziko ditu. 
- Erabilera ordu-muga iristen denean, erabiltzaile guztiek utzi egin 

beharko dute igerilekua.  
 
 
Berdez ipinitako ordutegi tartea, Zubiaurre Igeri elkarteko federatuak direnek 
bakarrik erabili ahal izango dute eta astelehenetan, asteazkenetan eta 
ostiraletan soilik. 
 
 
 
ZUBIAURRE IGERI ELKARTEKO FEDERATUAK 
 

ZUBIAURRE IGERI ELKARTEKO FEDERATUAK 

ASTELEHEN- ASTEAZKEN ETA OSTIRALETAN 

ALDAGELA BERRIA ALDAGELA ZAHARRA 

 12:00-13:00 
13:00-13:30  

 
- Federatuak direla egiaztatzeko, beren ziurtagiria eraman beharko 

dute Elkarguneko bazkide txartelarekin batera. 
- Bietakorenbat ez badu harreran erakusten ezin izango du erabili 

eta zorrotzak izango dira harreran. 
- Zubiaurre Igeri Elkartekoek aurrez egun bat gutxienez, 

Elkarguneko harreran nor zein ordutan izango den igerilekuan 
esan beharko dute idatziz. 

 
 
 
DUTXAK ETA ALDAGELAK 
 

- Dutxarik ezin izango da erabili.  
- Igerilekura sartzeko dutxak bakarrik izango dira igerilekuko 

higiene neurriak hala agintzen duelako. 
- Aldagelak, igerilekura doazenentzat bakarrik izango dira 

erabilgarri Elkargunearen kasuan.  
 

 
 
GIMNASIOAREN ERABILERA 
 
Gimnasioa bi gelatan izango da zatituta segurtasun neurriak hartzeko eta 
berezko gimnasioko aparailuez gain, Cicling gelako bizikleta batzuk ere ipini 
dira gela horietan. 
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- Gimnasioan begirale bat izango da denbora osoan osasun 
neurriak eta erabilera ona bermatzeaz gain ordu-muga zaintzen. 
 

- Gimnasiora doanak, bi toalla eraman beharko ditu derrigorrez, 
bat aparailuetan erabili ahal izateko eta bestea erabilera 
bukatutakoan aparailua garbitzeko. Hala ere instalazioan bertan 
beti egon ohi den moduan, papera izango da ingurua hobeto 
garbitzeko eta ondorenagoari ahalik eta txukunen uzteko. 

- Bi toalla ez daramatzanak ezin izango du gimnasioa erabili. 
- Gimnasiora doanak ezin izango du dutxarik ez eta aldagelarik ere 

erabili. Etxetik etorri beharko du prestatuta oraingoz. 
- Erabilera ordu-muga iristen denean, erabiltzaile guztiek utzi egin 

beharko dute gimnasioa Elkarguneko langileek garbiketa 
sakonagoa egin dezaten. 

 
 
 
GIMNASIOAREN ORDUTEGIA 
 

GIMNASIOAREN ORDUTEGIA 

ASTELEHEN.-OSTIRALERA LARUNBATETAN IGANDE ETA JAI EGUN. 
7:00-8:30   
8:30-10:00 09:00-10:30 09:00-10:30 
10.00-11:30 10:30-12:00 10:30-12:00 
11:30-13:30 12:00-13:30 12:00-13:45 

GARBIKETA GARBIKETA GARBIKETA 

14:30-16:00 14:30-16:00  

ITXITA 16:00-17:30 16:00-17:30 
17:30-19:00 17:30-19:00 
19:00-20:45 19:00-19:45 

 
 
GIMNASIOAREN EDUKIERA 
 
Gimnasioan eta garaira egokituta osasun neurriak bermatzeko, bi gelatan 
banatuko da eta bi gelok kontuan hartuta, 45 erabiltzailek erabili ahal izango 
dute gehienez aldi berean. 
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TXANDEN ERRESERBA PLATAFORMA DIGITALEAN 

- Plataforma digitaleko txanden erreserba, bazkideek edo udako bonua 

egiten dutenek bakarrik erabili ahal izango dute. Bazkidea ez denak edo 

udako bonurik ez duenak, sarrera zuzenean erosi beharko du 

Elkargunearen edo Ugarteigarango harreran. 

- www.elkarguneazkoitia.eus weborrian erreserbak egiteko estekan 

klikatuz, txanden erreserbaren plataforma digitalera eramango du. 

- Lehenik plataforman erregistratu edo izena eman beharko du bertan 

agertzen diren datuak beteaz. Delako erregistroa behin bakarrik egin 

beharko du bakoitzak. 

- Behin erregistroa edo izen ematea eginda gero, Plataforman sartuko da 

erabiltzailea bere gakoekin sartuta eta han nahi deun zerbitzua 

aukeratu eta txanden ordutegira sartuko da eta txanda aukeratuko du 

nahi duen ordutegian klikatuz. 

 

 

 

BAZKIDEEK 

- Bakoitzak 5 pertsonentzako egin ahal izango du erreserba beti ere familia 

unitate berekoak direnean.  

- Familia unitatetik kanpoko norbaitentzat erreserba egitekotan banaka egin 

beharko da erreserba eta erabiltzea nahi lukeenaren izenean eta bere 

bazkidetza zenbakiarekin. 

- 3 egun lehenagotik hasi daiteke erreserba egiten edozein zerbitzurako. 

- Astean gehienez 4 erreserba egin ahal izango ditu bakoitzak zerbitzu 

bakoitzean. 

- Zerbitzu bakoitzeko estekak aurrez aipatutako ordutegiak izango ditu 

aukera-gai. 

 

 

http://www.elkarguneazkoitia.eus/
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- Plataforma digitalean erregistratu edo erreserba egiten moldatzen ez 

denak, Elkargunean harreran izango du laguntza. 

 

BAZKIDE EZ DENAK 

- Bai Ugarteigaran igerilekuetarako eta bai Elkarguneko igerileku eta 

gimnasiorako sarrera erosketa eta horrekin batera erreserba, aurrez aurre 

zuzenean  Elkargunean edo Ugarteigaranen egin beharko du erabili nahi 

duenak eta harrerakoek sarrera txartelaren ordainagiria eman beharko dio 

erosleari. 

- Bi instalazioetako harrerako langileek, kasu hauetan plataforma digitalean 

egin beharko dute erreserba hauen sarrera edukiera kontrolatu ahal izan 

dezaten. 

 

------------------------------------------------------------------------- 

Guzti honek aldaketak izan ditzake  denbora pasa hala eta 

eguneratzen joango da. 

 


