
 

Aurre-izenematea: abuztuaren 31tik irailaren 7ra
Erroldatuak eta erroldatu gabeak
Plazak baieztatzea eta ordaintzea: irailaren 9tik 14ra 
EZ ZAIO DEI-HURRENKERARI JARRAITUKO
Plazak baino inskripzio gehiago badaude, zozketa eginen da eta udalerrian 
erroldaturik daudenek lehentasuna izanen dute.

Dei bakoitzeko, hainbat inskripzio egin daitezke. Baina pertsona berberak 
gehienez bi jardueratan eman dezake izena aurrez.

Behin 012-Infolokal zerbitzuak plazaren esleipena baieztatu ondoren, izena 
emandakoak berak dei egin beharko du irailaren 9an, 10ean, 13an eta 14an 012
telefonora, plaza gordetzeko eta ordaintzeko. 

Azken plaza libreak (repeska):  Izena ematea eta ordaintzea 012 telefonoan
(dei-hurrenkeraren arabera). Leku libreak aurreko egunean udal web gunean 
www.berrioplano.es argitaratuko dira.  

GARRANTZITSUA
Haurrendakoez bestelako kirol jardueretan 
aritzeko gutxieneko adina 14 urte izanen da. 
Haur jardueretan aritzeko, berriz, fitxa 
bakoitzean adierazitako adina.

Udalak ez du bere gain hartuko lesioen 
gaineko erantzukizunik (kirol jarduera hasi 
baino lehen, gomendagarria da ikastaroaren 
hasieran osasun azterketa egitea).

Egitarau barneko jardueraren batean izena 
emateak datu pertsonalen tratamendua 
erakar dezake. Kontsultatu pribatutasun 
atalean datuak babesteko eskura dagoen 
politika: www.berrioplano.es

Argibidea 
eta izenematea 

Astelehenetik ostiralera,
8:00etatik 19:00etara   

   

JARDUEREN PREZIOA
- Helduendako jarduerak:

Kuota arrunta: 167 € 
Kuota berezia gazte, erretiratu eta 
angabeentzat:  84 € 

- Haur eta gazte jarduerak: 
Astean bi ordu: 67 € 
Astean ordubete: 34 € 

KUOTA BEREZIAK
- Erretiratuak, pentsiodunak: Erretiratuek 
eta pentsiodunek frogagiriaren fotokopia
aurkeztu beharko dute. 65 urtetik gorakoek,
NANa baizik ez. 
- Langabeak: Langabeek langabezian daudela
frogatzen duen ziurtagiria aurkeztu beharko 
dute.
- Gazte kuota: 14tik 25 urtera bitarteko gazteek 
(biak barne) adina frogatzen duen NANaren 
fotokopia ekarri beharko dute.

Frogagiri guztiak Udalean aurkeztuko dira izena
emateko epe barnean. 

ORDAINTZEKO ERA
Ikastaro osoa txartel bidez 
ordainduko da.

UKO EGITEA ETA 
DIRU-ITZULKETA
Jarduera utzi nahi dutenek 
urriaren 1era arteko epea izanen 
dute uko egin diotela 
jakinarazteko, egun hori barne. 
Diru-itzulketa eskabide bat 
aurkeztuz eskatu beharko da 
Udal Erregistroan bertan, 
jendeari arreta egiteko 
ordutegian, edo Udalaren 
egoitza elektronikoaren 
bitartez: www.berrioplano.es. 
Banku-kontuaren zenbakiak 
adierazi behar dira, kuota 
itzultzeko.

  

 

 

 

 

 

 

 

Helduendako 
jarduerak

2021/2022ko
jarduerak  
Urriaren 1etik
maiatzaren 31ra

Gazteendako 
jarduerak

012 INFOLOCAL 
948 012 012

LOZA
Kontzeju Etxea
YOGA
Noiz eta orduak: 
astearte eta ostegunak, 
18:30etik 19:30era
Leku kopurua: 12
Laguntzailea: 
Lotzako Kontzejua.
Jarduera honetan, 
Lotzako jendeak 
izanen du lehentasuna

ARTIKA
Artigune I 
(Leonor Akitaniakoa 30,
Artika Berri)
YOGA
Noiz eta orduak:  

-A taldea: astelehen 
eta asteazkenak,
!8:00-19:00
-B taldea: astelehen 
eta asteazkenak,
!9:00-20:00
-C taldea: astearte,eta 
ostegunak, 20:00-21:00

 

PILATES
Noiz eta orduak: 

-A taldea: astearte eta 
ostegunak, 18:00-19:00
-B taldea: astearte eta 
ostegunak, 19:00-20:00

Leku kopurua: 
12 talde bakoitzeko

 

PILATES 
AURRERATUA
Noiz eta orduak:
astelehen eta asteazkenak,
20:00-21:00
Leku kopurua: 12

SWING
Noiz eta orduak: 
ostegunak, 16:30-18:00 
Leku kopurua: 12

ARTIKA
Artigune  III

Kultura Zerbitzua
cultura@berrioplano.es 

www.berrioplano.es

Berriobeitiko
Udala  
Tel: 948 30 31 29 
ayuntamiento@berrioplano.es

Euskara Zerbitzua
euskara@euskara@berribeiti.eus  

Gazteria eta Kirol Zerbitzua
deporteyjuventud@berrioplano.es012 INFOLOCAL

Aizoain
Añezkar
Artika

Ballariain
Berriobeiti
Berriogoiti

Elkarte
Larrageta
Loza 
Oteitza

www.berrioplano.es

012 INFOLOCAL

COVID-19
Covid-19ak eragindako osasun krisia dela eta, jakizu jardueran izena emateak berarekin dakarrela osasun agintarien unean uneko gomendioak onartu beharra. Arrazoi hori dela medio, foileto honetan jarduera bakoitzerako ageri den leku kopurua aldatzen ahalko datoki edo jarduera motara egokitzeko.

Haurrendako 
jarduerak

ARTIKA
Artigune I 
(Leonor Akitaniakoa 30, Artika Berri)

BERRIOBEITIBERRIOBEITI
Erabilera Anitzeko Eraikina. 
2. aretoa

Eman beharreko datuak:
- Jarduera
- Izen-abizenak
- Jaioteguna
- Erretiratua eta/edo pentsioduna, 

langabea edo gaztea den edo ez
- Helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa
- Erroldatze lekua (izena emateko epea

hasi aurretik egon beharko da erroldatua) 
- Kreditu-txartelaren zenbakia

Leku kopurua: 
12 talde bakoitzeko

ZUMBA
Noiz eta orduak:

-A taldea: astelehen eta 
asteazkenak, !9:00-20:00
-B taldea: astelehen eta 
asteazkenak, 20:00-21:00

Leku kopurua: 15 talde 
bakoitzeko

PILATES LEUNA
Noiz eta orduak:

-A taldea: astearte eta 
ostegunak, 10:30-11:30
-B taldea: astelehen eta 
ostegunak, 16:00-17:00

Leku kopurua: 15 talde 
bakoitzeko

PILATES 
AURRERATUA
Noiz eta orduak: astearte, 
eta ostegunak, 20:30-21:30
Leku kopurua: 15

GIMNASIA 
AKTIBOA
+ 55 urte
Noiz eta orduak: astelehen 
eta asteazkenak, 09:30-10:30
Leku kopurua: 15

ERORKETAK ETA 
MUGIKORTASUNA 
PREBENITZEKO 
TAILERRA
Zerbitzu berria, Berriobei-
tiko Kontsultategi 
Medikoarekin lankidetzan, 
adinekoei, sedentarioei 
eta mugikortasun 
gutxikoei zuzendua. 
Iraupena: 12 aste. 
Informazio gehiago eta 
izena ematea: Berriobei-
tiko familia-medikua
Noiz eta orduak: 
asteazkenak, 10:30-12:00
Leku kopurua: 10

GAZTE AISIA
Gazteen artean elkartzeko 
tokia: ping-pong, futbolina, 
mahai-jokoak, etab. Aste 
batzuetan, jarduerak eta 
tailerrak eginen dira
Noiz eta orduak: 
ostiral eta larunbatak, 
17:30-20:30
Adina: 12 urtetik gora
Jarduera doan. Ez da izena 
eman beharria

ESKOLA LAGUNTZA
Etxeko lanak egiteko gunea
Noiz eta orduak: asteazkenak, 
17:00-19:00
Adina: DBHko 1. mailatik 4.era
Leku kopurua: 10

BERRIOGOITI
ESKOLA LAGUNTZA
Etxeko lanak egiteko gunea
Noiz eta orduak: astelehenak, 
17:00-19:00
Adina: DBHko 1. mailatik 4.era
Leku kopurua: 10
Laguntzailea: Berriogoitiko 
Kontzejua

DANTZAREKIN JOLASEAN 
EUSKARAZ
Non: Erabilera Anitzeko Eraikina
Noiz eta orduak: astelehenak, 17:00-18:00
Adina: 2016-2015-2014an jaioak
Leku kopurua: 12

GO!AZENekin DANTZAN
Jarduera Go!azen telesailaren koreografia 
eta abestietan oinarritua dago
Non: Erabilera Anitzeko Eraikina
Noiz eta orduak: astelehenak, 18:00-19:00
Adina: 2013-2010ean jaioak
Leku kopurua: 12
Irakaslea: Dindaia Fundazioa

GIMNASIA ERRITMIKOKO 
ESKOLA
Non: Erabilera Anitzeko Eraikina
Noiz eta orduak:

-A taldea: 2016-2015ean jaioak, astearte eta 
ostegunak, 17:30-18:30 
-B taldea: 2014-2013an jaioak, astearte eta 
ostegunak, 18:30-19:30 
-C taldea: 2012tik 2008ra arte jaioak, astearte 
eta ostegunak, 19:30 - 20:30

Leku kopurua: 15 talde bakoitzeko

ESKALADA ESKOLA
Non: Rocópolis
Noiz eta orduak:

-A taldea: 2014-2013an jaioak, 
asteazkenak, 17:30 - 19:00 
-B taldea: 2012-2011-2010ean jaioak, asteazke-
nak, 17:30-19:00 
-C taldea: 2009tik 2006ra arte jaioak, 
asteazkenak, 17:30-19:00 

Leku kopurua: 10 talde bakoitzeko
Irakaslea: Rocópolis

ESKUPILOTA ESKOLA
Non: Berriobeitiko pilotalekua
Noiz eta orduak:

-A taldea: 2016-2015-2014an jaioak, astearte 
eta ostegunak, 17:15-18:15 
-B taldea: 2013tik 2008ra arte jaioak, astearte 
eta ostegunak, 18:15-19:15  

Leku kopurua: 15 talde bakoitzeko
Laguntzailea: Berriobeitiko Kontzejua

JUDO ESKOLA
*Ikusi foileto honetan: “Beste erakunde 
batzuek antolatutako jarduerak”.

FUTBOL ESKOLA
*Ikusi foileto honetan: “Beste erakunde 
batzuek antolatutako jarduerak”.

GORPUTZ ADIERAZPENA ETA 
PSIKOMOTRIZITATEA
Noiz eta orduak:

-A taldea (gaztelaniaz): 
astelehenak, 17:00-18:00 
-B taldea (euskaraz): 
asteazkenak, 17:00-18:00

Adina: 2017-2016-2015ean jaioak
Leku kopurua: 12 talde bakoitzeko

MULTIAKTIBITATEA EUSKARAZ 
A EREDUKOENTZAT
Jolas-jarduera, A ereduan ikasten duten 
haurrei zuzendua, eskolatik kanpo 
euskara praktikatu ahal izan dezaten
Noiz eta orduak: astearteak, 17:00-18:00
Adina: 2013-2012-2011an jaioak
Leku kopurua: 10
Irakaslea: Dindaia Fundazioa

GO!AZENekin DANTZAN
Jarduera Go!azen telesailaren koreografia 
eta abestietan oinarritua dago
Noiz eta orduak:

-A taldea: 2014-2013an jaioak, 
ostiralak, 17:30-18:30 
-B taldea: 2012-2010ean jaioak, 
ostiralak, 18:30-19:30 

Adina: 2013-2010ean jaioak
Leku kopurua: 12 talde bakoitzeko
Irakaslea: Dindaia Fundazioa

TXIRRINDULARITZA ESKOLA
*Ikusi foileto honetan: “Beste erakunde batzuek 
antolatutako jarduerak”.

PATINAJE ESKOLA
*Ikusi foileto honetan: “Beste erakunde batzuek 
antolatutako jarduerak”.

BESTE ERAKUNDE BATZUEK ANTOLATUTAKO 
JARDUERAK, UDALAK LAGUNDURIK
HELDUENDAKO 
EUSKARA IKASTAROAK
Non: Artigune (Leonor Akitaniakoa k., 30, 
Artika Berri)
Iraupena: urritik maiatzera 
Mailak eta orduak:

-A1 taldea (hastapena): astelehen, 
astearte eta ostegunak (16:45-18:45)
-A2 taldea: astelehen, astearte eta 
ostegunak (19:00-21:00)

Irakasleak: Auzalor euskaltegia (AEK) 
Matrikula eta prezioa: galdetu
Auzalor euskaltegian. Tel: 948 30 06 02
E-maila: berriozar@aek.org

Oharra: badira udal bekak helduendako 
euskara ikastaro homologatu guztietarako, 
matrikulazio gastuak zati batean edo bere 
osoan ordaintzeko. Galdetu Euskara 
Zerbitzuan.

BERRITXACO
TXIRRINDULARITZA ESKOLA
16 urte arteko neskato-mutikoak.
Ordutegiak eta entrenamendu lekuak: 
astearte eta ostiraletan errepideko bizikleta 
/ ostegunetan mendiko bizikleta. Artikako 
pilotalekuan eta eguraldi ona egiten badu 
Artika Berriko pistan.
Informazioa: 629 290 141 (Iosu)
Facebook: www.facebook.com/ 
ClubCiclistaBerritxaco/

OSASUNA FUNDAZIOA 
BERRIOBEITIKO ESKOLA
Osasuna Fundazioaren eta Berriobeitiko 
Udalaren arteko hezkuntza eta kirol 
Proiektua Futbol osasungarria sustatzeko. 
5 eta 8 urte arteko haurrentzat.
Taldeak eta orduak:

-A taldea: astearteak, 17:30-19:00, 
Añezkarko pilotalekuan
-B taldea: ostiralak, 17:30-19:00, 
Berriobeitiko pilotalekuan

Informazioa: 948 29 30 40
Izen-ematea: www.fundacionosasuna.com

ARTICAPATÍN KLUBA
Kirol kluba 5 eta 14 urte arteko haurrez dago 
osatua. Entrenamenduak Artikako pilotale-
kuan izango dira eta eguraldi ona egiten 
badu Artika Berriko pistan.
Noiz eta orduak:

-A taldea: 2016tik 2014ra arte jaioak, 
astelehen eta asteazkenak, 17:00-18:00 
-B taldea: 2013tik 2010era arte jaioak, 
astelehen eta asteazkenak, 18:00-19:00 

Informazioa: 644 233 631 (Irati) 
E-maila: articapatin@gmail.com

JUDO ESKOLA -
CLUB NAVARRO DE LUCHA
Club Navarro de Lucha taldea arduratuko da 
Berriobeitiko Judo Eskolaz. Izen-emateak 
klubaren bidez egingo dira zuzenean
Noiz eta orduak:

-A taldea: 2016-2015-2014an jaioak, 
astelehen eta asteazkenak, 16:50-17:50 
-B taldea: 2013tik 2008era arte jaioak, 
asteazken eta ostiralak, 17:50-18:50 

Informazioa: 636 56 55 67 (Mentxu) 
E-maila: mentxug@hotmail.com

KORRIKOLARIS ARTIKA
ATLETISMO KLUBA
Maila guztietako lasterkariak. Giro ona. 
Laster egiteko edo klubarekin batera 
lasterketatara joateko interesa dutenek 
telefono-zenbakia WhatsApp taldera bidali 
behar dute: 679 100 414 Zatoz! 
E-maila: korrekolarisartika@gmail.com.

AMETZA ABESBATZA
Abesbatzan aritzeko interesa dutenek 
taldeko presidentearekin jarri behar dute 
harremanetan posta elektronikoz 
(coralametza@gmail.com). 
Halaber, eskura dituzue webgunea 
(www.coralametza.org) eta Facebook.


