
 
 
 

EKAINEAN KIROLA EGITEN JARRAITU 
NAHI DUZU? 

 
 

 
 
 
 
 
(*) ZER DA “MULTIFITNESSA”? 
JARDUERA DIBERTIGARRIA ETA OSOA, EDUKI EZBERDINAK LANTZEN 
DITUENA ZURE EGOERA FISIKOA HOBETZEKO. FITNESS MODALITATE 
EZBERDINAK LANDUKO DIRA  (PILATES, ZUMBA, CIRCUIT TRAINING, HIIT  
….) 
 
MULTIFITNESS SENIORREKO EDUKIAK HIRUGARREN ADINERAKO 
EGOKITUAK DAUDE. 
 

-TALDEAK ETA ORDUTEGIAK 
• “MULTIFITNESS” GOIZEAN: astearte eta ostegun 10:00etatik 11:00etara 
• “MULTIFITNESS” ARRATSALDEAN: astearte eta ostegun 1 9:30etatik 

20:30etara. 
• “MULTIFITNESS”SENIOR: astearte eta ostegun 11:00etatik 12:00etara 
• SPINNING ARRATSALDEZ: astelehen eta asteazken 19:00etatik 20:00etara 
• PILATES: astearte eta ostegun 18:30etatik 19:30etara 
• ZUMBA: astelehen eta asteazken 19:00etatik 20:00etara 
•  
 (Osatuko diren taldeak, gutxienez 15 pertsonakoak izango dira eta plazak 
mugatuak dira). 

     1.- (*)HELDUENTZAKO FITNESS 
JARDUERA:  “MULTIFITNESS”  

 
      2.- HIRUGARREN ADINERAKO           
JARDUERA FISIKOA:  

“ MULTIFITNESS SENIOR”  
 
      3.- SPINNING 
 
      4.- PILATES 
 
      5.- ZUMBA 
 



 

IZEN-EMATEA  
KIROLDEGIAN  MAIATZAREN  20a arte. 
(Plaza kopurua mugatua: Plaza horien esleipena izen-emate 
ordenaren araberakoa izanen da, lehentasuna abonatuek eta 
bizilagunek dutelarik)  
 

JARDUERAREN PREZIOA 
 
 
-Ugarrandia kirol instalazioetako abonatuek eta udalerrian erroldatuek jarduera 
ordaindu ahalko dute 2015. urteko errenta aitorpenean agertzen diren diru-
sarreren arabera (2015ko EA egin ez duten pertsonek, 2014. urteko aurkeztu 
ahalko dute), eta horretarako sei tarte ezartzen dira: 5.000 euroko errenta per 
kapita baino txikiagoa, 5.001-8.000 euro tartekoa, 8.001-10.000 euro artekoa, 
10.001-15.000 euro artekoa, 15.001-20.000 euro artekoa eta 20.001 euro baino 
handiagoa. (Ikusi taulan tarte bakoitzari dagokion kuota). 
-Ezarritako epearen barnean Kirol Patronatuaren bulegoetan errenta aitorpena 
osoaren fotokopia aurkezten ez duten erroldatuek eta abonatuek tarte handienari 
dagokion kuota ordainduko dute. 
- 2014. urteko EA aurkeztu zuten pertsonek eta oraindik ere 2015koa egin ez 
badute, ez dute errentaren kopia berriz ekarri behar. 
-Errenta aitorpena osoa aurkezteko epea maiatzaren 23a arte izango da. EPEZ 
KANPO EZ DIRA AITORPENIK ONARTUKO, plaza beranduago  baieztatzen 
zaien pertsonei salbu, horiek 48 orduko epea izanen baitute errenta aitorpena 
aurkezteko. 
-Per kapita errenta kalkulatzeko, Erreta Aitorpenaren 507, 8810, 8808 
laukitxoetako zenbatekoak batzen dira, 708 laukitxoko zenbatekoa kentzen da eta 
aitorpenean agertzen diren kide kopuruagatik zatitzen da. 
-Behin izen-ematea egina ez da dirurik itzuliko, ez bada arazo larriagatik, eta beti 
ere ordezkoren bat baldin badago. 
 
 
 

SPINNING  

  

RPC/PCE           

<5000 
RPC/PCE          

5001-8000 

RPC/PCE                      

8001-10000 

RPC/PCE                       

10001-15000 

RPC/PCE                        

15001-20000 

RPC/PCE                      

>20001 

ERROLDATUA 
13,81 € 25,12 € 31,20 € 34,32 € 37,75 € 41,52 € 

ABONATUA 
10,35 € 18,82 € 23,38 € 25,72 € 28,29 € 31,12 € 

ABONATU ERROLDATU GABEA 
31,12 € 

ERROLDATU GABEA 
48,02 € 

 
 
 INFORMAZIO GEHIAGO PATRONATUKO BULEGOETAN 
(astelehenetik ostiralera  9:30etik 14:00etara) Tel: 948-331901, deportes@huarte.es 
 


