
 

 

 

 

Haurrentzako jarduera trinkoetarako aurretiko izen-emateak 

2022ko uda 
 

Udako Ludoteka, Kirola Euskaraz edo Sport & English jardueretako astebeteko 
edozein txandatan parte hartzeko aukera berdintasuna bermatzearren, zozketa 
bat egingo da, izen-ematea egin aurretik. 

 
Jarduera bakoitzeko astebeteko txanda bakoitzeko zozketan parte hartu ahal 
izateko, zure seme edo alabaren aurretiko izen-ematea egin beharko duzu (apirilaren 
25etik maiatzaren 8raino, Estadio Online webgunean), jarduera horretarako eta 
astebeteko txanda horretarako. Aurretiko izen-emate bat egin behar da haur 
bakoitzeko, jarduera bakoitzeko eta astebeteko txanda bakoitzeko 

 
Zein jardueratarako da beharrezkoa aurretiko izen-ematea? Uda honetako 
Udako Ludoteka, Kirola Euskaraz edo Sport & English haurrentzako jarduera 
trinkoetarako bakarrik. 

 
Zer da aurretiko izen-ematea? Haurren jarduera trinkoetakoren baten astebeteko 
txandetako batean interesa duten haurren zerrendan sartzea. Ez da izen-emate 
bat (ez dakar plaza erreserbatzea), aurretiko izen-emate bat da. 

 
Aurretiko zenbat izen-emate egin ditzaket edo egin behar ditut? Bat egin behar 
duzu, haur, jarduera eta astebeteko txanda bakoitzeko. 

 

Non eta nola egiten dut haur baten aurretiko izen-ematea? Lehenago, Estadio 
Online webgunean erregistratu beharko duzu haurra. Bere gakoekin (erabiltzailea 
eta pasahitza) aurretiko izen-ematea egin beharko diozu, urrats hauek eginez: 

 

Estadio Online webgunea: 
1. Identifikazioa: erabiltzailea eta pasahitza. Sakatu «Intro» tekla. 
2. Hautatu «Ikastaroan izena ematea». 
3. Zabaldu «Kategoria», eta aukeratu «Uda_Haurrak_Gazteak». 
4. Zabaldu «Ikastaroa», aukeratu interesatzen zaizuna/zaizkizunak, eta 

klikatu «Erreserbatu». 
5. Klikatu «Aurretiko izen-ematea». 
6. Baieztapena agertuko da, bai eta itxarote zerrendako posizio-zenbakia ere 

(zozketarako). 
 

«Nire itxarote zerrendak» atalean egiazta dezakezu. 
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Noiz egin behar diot aurretiko izen-ematea? Apirilaren 25eko (astelehena) 
10:00etatik, maiatzaren 8ko (igandea) 19:00etaraino. 

 
Noiz jakingo dut ea jardueran eta astebeteko txandan izena emanda dagoen? 
− Jarduera eta astebeteko txanda batean, jasotako aurretiko izen-emate 

guztietarako plazak baldin baditugu, plaza baieztatzeko deituko dizugu, eta 
posta elektronikoz bidaliko dizugu erantzukizunpeko adierazpena. Adierazpen 
hori lehenbailehen itzuli beharko diguzu sinatuta, izen-ematea osatzeko. 

− Jarduera eta astebeteko txanda batean izen-emate gehiago baldin baditugu 
plaza eskuragarriak baino, zozketa egingo dugu (haur bakoitzaren zozketa 
zenbakia itxarote zerrendan esleitutakoa izango da). Zozketa egin ondoren 
(zozketa bat jarduera eta astebeteko txanda bakoitzerako), izena emateko 
hurrenkera ezartzearren, zenbakien hurrenkeran itxarote zerrendara deituz 
joango gara, zozketan ateratako zenbakitik hasita, izen-ematea baieztatzeko. 
Behin baieztatuta, posta elektronikoz bidaliko dizugu erantzukizunpeko 
adierazpena. Adierazpen hori lehenbailehen itzuli beharko diguzu sinatuta, izen-
ematea osatzeko. 

Noiz egingo da zozketa? Maiatzeren 9ko (astelehena) 13:00etan, zozketa bat 
egingo dugu (eta fundacionestadio.com webgunean argitaratuko dugu), plaza 
libreak baino aurretiko izen-emate gehiago dituen jarduera eta astebeteko 
txanda bakoitzeko. 

 
Noiz egingo da izen-ematea? Maiatzaren 11ko (asteazkena) 15:00etan, itxarote 
zerrendara deitzen hasiko gara, hurrenkerari jarraituz. Mesedez, egiazta ezazu zure 
telefono mugikorraren zenbakia ondo adierazita dagoela zure seme edo alabaren 
abonatu datuetan. Estadio Online webguneko «Nire datuak» atalean kontsulta 
dezakezu. Eta egun horietan, adi egon zaitez, gure deiaren zain (945 131 345 
telefonotik deituko dugu). 
 
Nola egiten da izen-ematea? Deia egiteaz gain, mezu bat bidaliko dugu posta 
elektronikoz, izena emateko inprimakiarekin. Gehienez ere 5 eguneko epean beteta 
itzuli beharko duzu inprimaki hori, ordainagiriarekin batera. 
 
Noiz eta nola ordaindu izen-emateak? Aurten, berritasun gisa, eta izen-emateak 
eta antolaketa arintzearren, izena emateko, aldez aurretik ordaindu beharko 
dira jardueraren eta asteko txandaren zenbatekoak (haur eta aste bakoitzeko 
bat), eta gehienez ere 5 eguneko epean egin beharko da transferentzia 
Kutxabank ES24 2095 0611 071090221432 kontura (haurraren abonatu zenbakia 
adierazita). 
 
Zer egin, izen-ematea egin eta gero, iritziz aldatuta, baliogabetu nahi bada?  
Idatziz jakinarazi behar da, recepcion@fundacionestadio.com helbidera mezu bat 
bidaliz, eta lehenbailehen erantzungo dugu. Izena emateko prezioaren zenbatekoa 
edo zati bat itzuliko da, honako irizpide hau aplikatuz: : ea jarduera hasteko bi aste 
baino gehiago falta diren (zenbatekoaren % 100) edo bi aste falta den (% 50). Bi 
kasuetan, 20 euro deskontatuko dira (izena ematearen gastuak), eta jarduera hasi 
aurreko astean ez da itzulketarik egingo. 

 
OHAR GARRANTZITSUA: Iritzia aldatzen baduzu eta aurretiko izen-ematea egina 
duzun jardueraren egin nahi ez baduzu, mesedez, jakinaraz iezaguzu lehenbailehen, 
recepcion@fundacionestadio.com helbidera idatzita, garaiz baliogabetu dezagun. 
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