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ARAUAK
Urritik aurrera, leku libreak dituzten ikastaroetan eman ahal izango da izena,
aurreko hileko 24tik pertsona abonatuen kasuan, edo 26tik aurrera, Bilbao
Kirolak erakundearen abonatuak ez direnen kasuan.
Izena emateko epea ikastaroa egin nahi den hilabetearen 10ean bukatuko da.
10etik aurrera, ezingo da izenik eman, kiroldegiko koordinatzailearen baimena eduki ezean.
Ordainketa helbideratuta daukatenek berritu nahi izanez gero, automatikoki
egingo zaie, ekainera arte (barne). Esku-dirutan ordaintzen duten ikasleek hilabete bakoitzeko 22ra arte berritu ahal izango dute (egun hori barne).
Ikastaroetatik txikia hartzeko, izena emateko erabili diren bide berberak erabil daitezke. Txikiak hilabete bakoitzeko 22a baino lehen egin beharko dira.
Egun baliogabetzat hartutako egunak, grebak edo arrazoi naturalak direla eta,
ez da ikastaroen kostuaren murrizketa ekonomikorik egingo, Bilbao Kirolak
erakundeak hala erabakita.
Irakasleak agertzen ez badira, ekipoek funtzionatzen ez badute eta abar, ez da
eskolen dirua itzuliko, baizik eta, ahal izango balitz, eskola beste une batean
emango litzateke.
Ordainagiriren bat ordaintzen ez bada, txikia emango da eta jarduerari dagokion plaza galduko da. Ordainagiriren bat ordaintzeke duen erabiltzaileak
ezin izango du inongo beste jardueratan izena eman.
Ikasleek behin baino gehiagotan egiten badute huts eskoletara eta ez badute beharrezko justifikaziorik aurkezten, ikasle horiei txikia eman ahal izango
zaie.
Bilbao Kirolak erakundeak ez du unibertsitateko aukera askeko kredituak eskuratzearekin zerikusia daukan kudeaketarik egingo, udal instalazioetan kirol
ikastaroak egiteagatik.

TALDE LIBREA
Talde Librea izena emateko modalitate bat da, Bilbao
Kirolak erakundearen zenbait kirol ikastarotara noiz
edo noiz joateko. Ikastaro guztiak ez dira Talde Librearen aukerarekin egiten.
Bilbao Kirolak erakundearen harpidedunek edo harpidetu ez direnek eman dezakete izena. Kirol ikastaroren batean izena eman duten abonatuek Talde Libre
erako tarifarik merkeena izango dute.
Talde librean, lau aldiz soilik eman daiteke izena ikastaro edo modalitate bakoitzeko, hilabete baten barruan.
Ikastaroa hasi baino zortzi egun lehenagotik aurrera
eman ahal izango da izena.
www.bilbaokirolak.com webgunean (abonatuen kasuan) eta salmenta automatikoko makinetan eman
daiteke izena.
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Bilbao Kirolak erakundeak muga hori aldatzeko eskubidea dauka.

