
 

 

IGERILEKU ESTALIA ERABILTZEKO ARAUAK 

1. Erabili ahal izateko, nahitaezkoa da txanoa, txankletak eta bainujantzia erabiltzea. 
 

2. Dutxa derrigorrezkoa da igerilekuan murgildu aurretik. 
 

3. Internet bidez erreserbatu behar izanez gero, erreserba 16 urtetik gorako bazkideek egin 

beharko dute. Adin horretatik beherakoak sartzen diren adinekoek erreserbatutako kale 

berera sartuko dira. 

 

4. Kalea gehienez 48 ordu lehenago erreserbatu ahal izango da www.adsj-dke.com 

(bazkidearen ataria). 

 

5. Ezin izango da kalea hirugarrenen izenean erreserbatu, euren onurarako. 

Erreserbatutako kalerako eskubidea besterenezina da. 

 

6. Erreserba duen bazkideak erreserba hasi eta lehenengo 10 minutuetan identifikatu 
beharko du bere burua soroslearen aurrean. 

 

7. Kalea erreserbatuta duten bazkideek ezin izango dute erreserbarik egin egun berean, 
salbu eta beste bazkide bate ez bada agertu egin duten erreserbarako hurrengo 
ordutegian. Kasu horretan, sorosleak esleituko du kalea. Bigarren txanda nahi duen 
bazkide bat baino gehiago badago, zozketa egingo da interesdunen artea. 
 

8. Erreserbak bertan behera utzi ahal izango dira, hasi baino bi ordu lehenago arte. 
 

9. Arau hauek betetzen ez badira, igerilekuan erreserba-eskubidea galdu ahal izango da bi 

astez, eta, horrez gain, hutsegitearen larritasunaren arabera Zuzendaritza Batzordeak 

arau-hausleei ezartzen dizkien zehapenak ezarri ahal izango dira. 

FUNTZIONAMENDU-ORDUTEGIA* 

- Udako denboraldiaren hasieratik, egunero 10:00etatik 21:00etara. 

- Irailaren 1etik aurrera, urteko gainerako orduetan: 8:00etatik 22:00etara. Igande eta 

jaiegunetan 8:00etatik 13:30etara. 

- Igerilariek bakarrik erabil dezakete igerileku handia (kaleka eta igeriketa mailaren 

arabera, sorosleak markatuko duena. 

- Ikasteko igerilekua irakaskuntza ikastaroak eta igeriketa librerako dira. 

- Igerileku estali zaharra: irakaskuntza ikastaroak. 

 

 

http://www.adsj-dke.com/


 

 

EREMU TERMALA 

- 18 urtetik gorakoen erabilera esklusiboa. 

- Dutxatuta eta xaboi edo krema arrastorik gabe sartu behar da. 

- Erabiltzeko denbora gomendagarria: 10 minutu. 

- Erabilpena ez da gomendagarria haurdunentzat. 

- Erabat debekatuta dago salto egitea. 

- Ez zaie zipriztinik egingo alboko eremuak erabiltzen dituzten pertsonei eta preziozko ur-

zurrustetatik nahiko urrun jarriko dira, ez baita komeni uraren inpaktua distantzia txikian 

jasotzea 

- Uneoro, sorosleak emandako jarraibideak beteko dira. 


