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- UGARTE IGARAN IGERILEKUAK --  

 

UGARTEIGARAN IGERILEKUETAKO EGUTEGIA 

 

ARAUAK ETA OSASUN NEURRIAK 

- Instalaziora sartu aurretik ilaran, osasun sailak dioenari jarraiki 1,5mko 

neurria zaindu beharko da. 

- Instalaziora sartu aurretik musukoa ipini eta sarreran horretarako 

izango den, eskuak garbitzeko produktuarekin eskuak garbitu beharko 

dira. 

- 14 urte baino gazteagokoek guraso edo arduradun batekin sartu 

beharko dute instalaziora. 

- Sarrera txartela edo bakoitzaren bazkide txartela eramatea nahi eta 

nahi ezkoa izango da, eta eraman ezean, ezin izango da instalazioan 

sartu eta horretan zorrotzak izango dira harreran. 

- Zelaian, begirale bat izango da osasun neurriak eta erabilera ona bete 

arazteko. 

- Igerileku ontzian Soroslea izango da betiko arauez gain edukiera eta 

osasun neurriak bete araziko dituena. 

- Instalazioan izango den kartel eta bestelako seinaleak  jarraitu beharko 

dira. 

- Pilota, baloi, koltxoneta edo horrelako beste trasterik ezin izango da 

erabili. 
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- Bakoitzak bere aulkiak edo hamakak eraman beharko eta 

Ugarteigaranen ez da izango hauek gorde ahal izango den lekurik beste 

urteetan izan ohi den bezala. 

- Solariumean, hamakak edo aulkiak non ipini behar diren markak izango 

dira eta gune honetarako ere aurtengoan ez da izango Ugarteigaran 

bertako hamakarik, norberak eraman beharko du erabili nahi duen 

bakoitzeko, ez da hauek gordetzeko lekurik izango. 

- Haur parkea ez da izango erabilgarri oraingoz. 

- Txirristak ez dira erabilgarri izango oraingoz. 

- Zelaiko mahi eta aulkiak ez dira erabilgarri izango oraingoz. 

- Ezin izango da ez aldagela ez dutxarik erabili. 

- Igerilekuaren ur ontziaren inguruan dauden dutxak erabiliko dira beti 

bezala uretara sartu aurretik higienea bermatuz. 

- Ezin izango dira aldagelarik ez eta dutxarik erabili. 

- Musukoentzat zabor ontzi bereziak izango dira eta zorrotz 

errespetatzea eskatzen da. 

- Irteera ordua-muga iristen denean erabiltzaile denak atera beharko 

dute horretarako moldatuko diren irteeretatik. Ugarte baserriaren 

ondoko atetik edo harrerako atetik. 

- Irteerako ordua baino lehenago irtetea nahi duenak, harrerako ate 

nagusitik atera beharko du. 

 

EDUKIERA / AFOROA 

Edukierari dagokionez eta orain arteko osasun sailaren aginduei jarraiki, 

instalazioan guztira aldi berean, 840 pertsona, lirateke, igerileku txikian 25 eta 

igerileku handian 188 izan beharko dute gehienez.  
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UGARTEIGARAN IGERILEKUETARAKO TXANDAK 

ERABILERA TXANDAK 

10:30-14:45 ERABILERA 

14:45-15:45 Desinfekzio garbiketa 

15:45-20:00 ERABILERA 

20:00tik aurrera Desinfekzio garbiketa  

 

SARRERA TXARTELAK EDO TXANDEN ERRESERBA 

- Erreserbak egiteko www.elkarguneazkoitia.eus weborrian txertatutako  

plataforma digitalean egin ahal izango dira. 

- Aurtengoan  ez da 10 sarrerako bonurik izango. 

- Aurreko urteetan bezala hilabeteko eta hiruhileko bonoa egin ahal 

izango da eta Elkargunearen tasen arautegian agertzen den moduan. 

- 14 urte baino gazteagoko nerabeek, guraso edo arduradun batekin joan 

beharko dute eta erreserba edo sarrera txartel erosketa ere hala egin 

beharko dute. 

- Arratsaldeko 17:00etatik 20:00etara deituriko sarrera ere mantendu 

egingo da bere prezioan. 

 

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. 

 

http://www.elkarguneazkoitia.eus/
http://www.elkarguneazkoitia.eus/
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- 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. 

- 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. 


