
> SARREREN PREZIOAK

ADIN TARTEA BAZKIDEA EZ BAZKIDEA

Haurrak  4-13 URTE 1,50 € 2,00 €
Gazteak 14-17 URTE 2,50 € 3,00 €
Helduak 18-64 URTE 3,50 € 4,00 €
65 urtetik gora 2,50 € 3,00 €
Haurrak (familia ugaria edo aniztasun funtzionala) 1,00 € 1,40 €
Gazteak (familia ugaria edo aniztasun funtzionala) 1,60 € 2,20 € 
Helduak (familia ugaria edo aniztasun funtzionala) 1,80 € 2,60€

Haurrak  4-13 URTE 2,00 € 2,50 €
Gazteak 14-17 URTE 3,00 € 3,50 €
Helduak 18-64 URTE 4,00 € 4,50 €
65 urtetik gora 3,00 € 3,50 €
Haurrak (familia ugaria edo aniztasun funtzionala) 1,40 € 1,80 €
Gazteak (familia ugaria edo aniztasun funtzionala) 2,00 € 2,60 € 
Helduak (familia ugaria edo aniztasun funtzionala) 2,60 € 3,40 €

KIROLDEGIA IGERILEKUA

ASTELEHENETIK
LARUNBATERA

09:00-14:00 / 17:00-21:00 
Uztaila eta abuztua 11:00-20:00

IGANDE ETA JAIEGUNAK 09:00-14:00 11:00-20:00

IGERILEKUKO
  udako denboraldia 2021

Ekainaren 19tik irailaren 5era

LEITZAKO KIROLDEGIA
Amazabal 39 - 31880 LEITZA kirolak@leitza.eus // 948 510 719 //@AnikoteLeitza

> COVID-19RA EGOKITUTAKO FUNTZIONAMENDUA
> SARREREN PREZIOAK

> KIROL-INSTALAZIOEN ORDUTEGIA
> SARRERAK EROSTEKO WEB ORRIA

> INSTALAZIOEN BARNE ARAUDIA

Familia ugariko edo aniztasun funtzionaleko sarrerak eskuratzeko, igerileku-
ko harreran hori ziurtatzen duten agiriak edo txartelak erakutsi beharko dira.
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> KIROL-INSTALAZIOEN ORDUTEGIA

Kiroldegia eta Frontoia abuztuaren 9tik 22ra itxita egonen dira (biak barne) 
IGERILEKUAK ABUZTUAREN 11N ITXIKO DIRA

ANIKOTE LEITZAren eta gure instalazioen jarduerari buruzko nobedade, ekitaldi, albiste eta 
abisu interesgarrien berri izan nahi baduzu, gure hedapen-zerrendan alta emateko eska dezakezu. 

Sortu kontaktu berri bat zure mugikorrean gure 623266582 telefono zenbakiarekin eta 
bidal iezaguzu WhatsApp bat ALTA hitzarekin. Ez duzu zure burua identifikatu behar.



• Eguneroko sarrererekin funtzionatuko da soilik eta 
hauek erosteko bi aukera izanen dira: http://leitza.
reservas24h.es web orritik edo igerilekuko harre-
ran. Web orritik erostea gomendatzen da,  harreran 
jende pilaketarik ez sortzeko eta web orrian sarre-
rak eskuragarri dauden edo ez jakinen duzulako. 

• Instalazioaren edukiera momentu honetan 410 per-
tsonakoa da (denboraldian zehar aldaketak egon 
daitezke).

• Web orrian egunero goizeko 8:00etan sarrerak 
salgai jarriko dira, eta edukiera osatzen denean, 
salmentak egiteko aukera blokeatuko da. 

• Eguraldiari dagokionean, 24 orduko aurrerapenare-
kin tenperatu maximoa 18ºCkoa edo gutxiago, eta 
%80ko prezipitazio aukera edo gehio iragartzen 
bada (www.aemet.es web gunean oinarrituta), 
igerilekuak ez irekitzearen erabakia hartuko da. 
Erabakia hartu bezain pronto, jakinaraziko da. 

• Instalazioaren barne araudia COVID-19 egoerara 
egokitu behar izan da eta hau betetzea ezinbeste-
koa izango da (ez betetzearen ondorioa uda osoan 
zehar igerilekuetara sartzeko aukera galtzea izanen 
da). 

• Instalazioan 410 pertsonaren sarrera baimenduko 
da, eta eremu ezberdinen edukiera maximoa ho-
nako hau izango da (COVID-19 neurriak aldatzen 
doazen heinean, edukieraren kopurua aldatzen 
joango da):

 - Terrazako edukiera: 43 pertsona
 - Eremu berdeko edukiera: 410 pertsona
 - Aldageletako edukiera: 10 pertsona 
    (ezingo dira dutxak erabili).
 - Igerileku handiko edukiera: 100 pertsona
 - Igerileku txikiko edukiera: 11 pertsona

• 86/2018ko Foru Dekretuan zehazten den moduan, 8 
urte arteko haurrak heldu baten ardurapean egon 
beharko dira igerileku handian sartu ahal izateko.

• Sartzean eskuak gel hidroalkoholikoarekin garbitu-
ko dira. 

• Musukoa jarrita edukitzea derrigorrezkoa da (erabi-
li sudurra, ahoa eta kokotsa estaltzen dituela). 

• Segurtasun distantzia mantentzea derrigorrezkoa 
da (gutxienez 1,5 metro pertsonen artean).

• Zonalde berdeko eremu bat hartu eta bertan zure 
gauzak utzi (kontuan eduki besteekiko 1,5metroko 
distantzia mantentzea derrigorrezkoa dela). Familia 
bizikidekoekin bakarrik ez da derrigorrezkoa izango 
distantzia hau mantentzea. 

• 6ko taldeetan elkartzea posible da, baina maskara 
momentuoro jarrita edukitzea derrigorrezkoa izan-
go da. 

• Jan eta edan, soilik, terrazan egin ahalko da, eta bes-
teekiko distantzia mantentzea derrigorrezkoa izanen 
da. 

• Erre terrazan bakarrik egin ahalko da eta horreta-
rako derrigorrezkoa izango da; lekutik ez mugitzea, 
inguruan umerik ez egotea eta gainontzekoekiko 2 
metroko distantzia mantentzea. 

• Soroslearen zeregina jendearen segurtasuna ber-
matzeko arauak betearaztea da. Kontuan eduki 
soroslea ez dela haurren zaintzailea: zure haurra, 
zure ardura.  

• Soroslearen ardura igerileku handia da, beraz, ige-
rileku txikiko umeak heldu baten ardurapean egon 
beharko dira.

• Momentuoro instalazioan dauden langile guztiek 
esaten dutenari kasu egin, bestela, uda guztian 
zehar sartzeko aukera galduko duzu. 

> SARRERAK EROSTEKO
WEB ORRIA

> COVID-19RA EGOKITUTAKO FUNTZIONAMENDUA

> INSTALAZIOAREN BARNE ARAUDIA

COVID 19-AREN ERAGINARENGATIK, DENBORALDIAN ZEHAR 
ARAUAK ALDATZEN JOAN DAITEZKE, BERAZ, KASU EGIN 
INSTALAZIOAN JARTZEN DITUGUN GOMENDIOEI

http://leitza.reservas24h.es 
web orrian sartu eta hau ikusiko duzu:

1. “Nire sarrerak” 
laukian klik egin.

2. Erregistratu 

3. Sarrera aukeratu 
eta ordaindu


