YOGA 50 URTETIK GORAKOENTZAT - INFORMAZIOA – 2019/2020 IKASTURTEA

INFORMAZIO GEHIAGORAKO www.gesport.es – Tfno: 670-612871 (Maite)

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

17,

18

eta

19

jarduera

ematen

den

zentroan

19:00etatik

21:00etara.

*Ikuskatu “Zentroak eta ordutegiak” dokumentua, plangintza berria izen-emateetan.
Irailaren 20tik aurrera

“on line”, www.gesports.es web orrialdean plazak gelditzen diren ikastaroetan.

3.- Kuotak eta deskontuak
Kuotak eta deskontuak

3 ordu
astero
100€

2 ordu astero

NORMAL
67€
%100 Familia Ugariak (Fotokopia eta familia ugariko txartel originala aurkeztu
0€
0€
beharko du)
%50 Aitortutako ezgaitasuna, legalki %33ko gradu edo gehiagorekin (Ziurtagiri
50€
33€
ofiziala edo bere kasuan txartela, fotokopia eta hauen originalak)
%30 Alarguntza-pentsioaren onuradunak urteko soldata gordinen kopurua
lanbide arteko gutxieneko soldata baino gutxiagoa denean.
70€
47€
Fotokopia eta ziurtagiri ofiziala non alarguntza-pentsioa eta kantitatea jasotzen
den.
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.
Izen-ematea eraginkorra izango da baldin eta ikastaroaren izen-emate datan dokumentazio guztia entregatu
eta ordainketa egin bada.
4.- Ordainketa modua
Ordainketa modua
Irailak 17, 18 eta 19
Eskudirutan izen-ematearen unean
Irailaren 20tik aurrera
On line www.gesport.es
5.- Programa Koordinazioa
Yoga 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.
MAITE BIENZOBAS (mbienzobas@gesportsl.es) (tfno. Mugikorra: 670-612871).
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 irailaren 20tik aurrera egitea
https://www.pamplona.es/eu/gaiak/kirola web orrialdean
7.- Sare Sozialak:

@Deporteenpamplona
8.- YOGA OSASUNGARRIA: Ikastaroan zehar osasunarekin eta yogarekin erlazionatutako hainbat ekitaldi egingo
dira, ikasleei aldez aurretik jakinaraziko zaie.
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