91. NAO - 2012ko maiatzaren 15a

23. ORDENANTZA: ORDENANTZA, UDALAK ANTOLATZEN DITUEN IKASTARO EDO
JARDUERETARAKO SARRERA, IZEN EMATE EDO MATRIKULAGATIK ORDAINDU
BEHARREKO PREZIO PUBLIKOA ARAUTZEN DUENA
Oinarria.
1. artikulua. Ordainarazpen hau Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru
Legearen lehenengo tituluko III. kapituluaren 2. ataleko 2. azpiatalean xedatutakoari jarraikiz ezarri
da, eta haren 28. artikuluaren baimenaren babesean.
Kontzeptua.
2. artikulua. Prezio publikoak galdatuko dira, Udalak kirol arloan urtean antolatzen dituen programa,
jarduera edo ikastaroetan parte hartu edo horietara joateko eskubidea ematen duten sarrera,
matrikula edo bertze edozein antzeko kontzeptua dela eta, prezio publikoak aplikatzeko bertze
ordenantzetan sartuta ez daudenean.
Kudeaketa eta diru-bilketa arauak.
3. artikulua. Prezio publikoa ordaindu beharko da sarrera hartu edo izen ematea edo matrikula
egitean.
4. artikulua. Prezio publikoak ordainduko dira ikastaroa edo jarduera antolatzeko oinarriek kasu
bakoitzerako ezarritako moduan eta tokian.
5. artikulua. Prezioa ordaintzera behartuta dagoenari leporatu ezin zaizkion arrazoiak direla eta,
ikastaroa edo jarduera egiten ez bada, dagokion zenbatekoa itzuliko zaio. Gainerakoetan, behin
betiko inskripzioa eginda, ordaindutako zenbatekoa ez da itzuliko.
6. artikulua. Kirol programen erabiltzaileek, dela kirol eskoletakoek, dela gazte eta helduendako
jardueretakoek, dela hirugarren adinekoendako jardueretakoek, kasu bakoitzean prestatutako
dokumentuaren ariora jokatu beharko dute, hartan jasotzen baitira Udalaren kirol jardueren
erabiltzaileen eskubide eta betebeharra
Tarifak.
7. artikulua. Aplikatu beharreko tarifak ordenantza honen eranskinean agertzen dira, edo egin behar
diren jardueren ezaugarri bereziei jarraikiz kasuan-kasuan ezarriko dira.
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Kirol eskolak (euro/ikastaroa)

ERROLDATUAK

ERROLDATU
GABEAK

73,00 euro

122,00 euro

Gazte eta helduentzako jarduerak (aerobica, yoga, mantentzea, dantza jazza, lerroko patina,
defentsa pertsonala eta bestelako jarduerak, 15 lagun baino gehiagoko taldeetan).
- Astean saio bat (euro/lauhilekoa)

27,30 euro

43,50 euro

- Astean 2 saio (euro/lauhilekoa)

54,60 euro

88,00 euro

- Astean 3 saio (euro/lauhilekoa)

81,90 euro

131,50 euro

Gazte eta helduentzako jarduerak (gehienez ere 15 laguneko taldeetan).
- Astean saio bat (euro/lauhilekoa)

51,60 euro

82,50 euro

- Astean 2 saio (euro/lauhilekoa)

102,20 euro

163,00 euro

38,50 euro

73,00 euro

3.

adinekoentzako

(euro/ikastaroa)

kirol

jarduerak

