HELDUENTZAKO GIMNASTIKA ETA AEROBIC - INFORMAZIOA – 2018/2019 IKASTURTEA

INFORMAZIO GEHIAGORAKO www.gesport.es – Tfno: 682-033732 (Yolanda)

1.- Izen-emate fitxa:
Parte-hartzaile bakoitzak antolakuntzak ematen duen ”Izen-emate fitxa” bete beharko du, zerbitzuaz gozatzeko
nahitaezkoa izango da. Jasotako datuak, Administrazio honek berezko dituen eskumenetarako erabiliko dira
eta Iruñeko Udalaren datu-basea osatzen duten fitxategietan sartuko dira. Baduzu aukera datuetan sartu,
datuak zuzendu, ezereztatu eta haien kontra egiteko eskubideak gauzatzeko, Erregistro Orokorra joaz
(Kondestable jauregia, Kale Nagusia, 2 beheko solairua. 31001-Iruña).
2.- Izen-emateak:
Izen-emateak 2 moduz egin daitezke

Irailak 19 eta 20 jarduera ematen den zentroan 19:00etatik 21:00etara.
“on line”, www.gesports.es web orrialdean plazak gelditzen diren ikastaroetan.
3.- Kuotak eta deskontuak

Kuotak eta deskontuak (Marka ezazu dagokizuna)
NORMAL

Zenbatekoa
116 €

Familia Ugariak eta/edo gurasobakarra (Fotokopia eta familia ugariko txartel
originala edo baldintza gurasobakarra justifikatzen duen dokumentua)

35 €

Aitortutako ezgaitasuna, legalki %33ko gradu edo gehiagorekin (Ziurtagiri ofiziala
edo bere kasuan txartela, fotokopia eta hauen originalak)

35€

Familia-unitatearen diru-sarrerak Errenta Bermatuaren berdinak edo %200
gutxiagoak izatea (Errenta aitorpen originala eta fotokopia, salbuetsita egoteko
kasuan, ogasun-ziurtagiria egoera adieraziz, edo edozein dokumentu ofiziala
egoera hau justifikatzen duena).

35€

Aipaturiko deskontuak jaso nahi dituzten pertsonek halako baldintzak akreditatu beharko dituzte, deskontu
hauek ez dira metagarriak eta aplikagarriak izango dira aurretik dokumentazio egiaztagiri originala aurkeztuz.
Ez da plaza erreserbarik egongo ezta ordainketa atzerapen posiblerik izango paperak ezarritako epeetan
aurkeztu gabe.
Taldeak izen-emate orden zorrotzaren arabera beteko dira eta gutxienez 20 pertsona izena eman beharko
dute.
Izen-ematea eraginkorra izango da baldin eta ikastaroaren izen-emate datan dokumentazio guztia entregatu
eta ordainketa egin bada.
4.- Ordainketa modua

Ordainketa modua, Seinalatu aukeratutakoa:
Irailak 19 eta 20 PRESENTZIALA
Eskudirutan izen-ematearen unean
Banku-transferentzia Kontu zb NAFARROAKO RURAL KUTXA ES69 3008 0228 5724 1919 7310, Izenematea ez da gauzatuko fitxa hau eta transferentziaren egiaztagiria irailak 19 eta 20 19:00etatik
21:00etara entregatu arte, ordainketa egiteak ez duelako izen-ematea ziurtatzen. Izen-emate fitxa
modu presentzialean aurkeztu ezin baduzu, izen-ematea eta ordainketa on line egin beharko da.
Irailaren 19tik aurrera plazak agortu arte
On line www.gesport.es
5.- Programa Koordinazioa
Helduentzako Gimnastika eta Aerobic kanpaina guztia GESPORT S.L. enpresaz koordinatuta egongo da, jarduera
ematen duten irakasleez gain, pertsona bat egongo da talde guztiak koorditzeko eta egunerokoan ager
daitezkeen arazoak ebazteko.
YOLANDA URDIAIN (yolanda@gesportsl.es) (tfno. Mugikorra: 682-033732).
6.- WEB orrialdea
www.gesport.es web orrialdean zure eskura egongo da:
Informazioa eta izen-emate fitxa
Urteko egutegia eta zentroak eta eskola orduak
Izen-ematea eta ordainketa egitea
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