AMAYA KHan URTEBETETZE JAIAK OSPATZEKO INDARREAN DAUDEN ARAUAK
Klubak haur urtebetze jaiak ospatu ahal izateko bi toki ditu:

TABERNA
- Urtebetze ospakizunak astelehenetik igandera egin daitezke 17:30etatik-20:30etara, aldez aurretik
egindako erreserbarekin, aste bete lehenago deituz 948244686 eta 673208677 telefono zenbakietara.
- Erreserba egiten duen bazkideak ostalaritza zerbitzuari jakinaraziko dio urtebetetzera etorriko diren
persona kopurua eta klubaren bulegotean edota harrera-lekuan aurkeztuko du gonbidatuen zerrenda.
Era berean, sinatuko du araudiaren onarpena eta bere gonbidauten jokaeraren erantzule izango da,
instalazioen erabilera eta zainketarekiko.
- Bazkide arduraduna izango da gonbideatuei ongietorria eta agurra emango diena klubaren sarrera-ate
nagusian. Haur gonbidatuen bila etortzen diren gurasoek klubaren sarrera-atean egon beharko dira
umeak instalazioetatik irten arten. Tabernara joateko euro bat ordaindu beharko dute.
- Tabernan aldi berean 3 urtebetetze ospatu ahal izango dira 60 pertsonentzako edukiera baitu.
- Ostalaritza zerbitzuak 4 urebetetze menu eta zenbateko aukera ditu:
1. menua - 4 € persona
- Lukainkazko medianoche-a
- Txokolatezko medianoche-a
- Gusanito eta patata platerra
- Litxarreria poltsa
- Freskagarri eta ura

2. menua – 5 € pertsona
- Lukainkazko bokata txikia
- Txokolatezko bokata txikia
- Patata arraultzopila
- Gusanito eta patata platerra
- Litxareria poltsa

4.menua – 6,50 € pertsona
3. menua – 6 € pertsona
- Patata arraultzopila
- Txistorra platerrak

- nugget edo finger platerra
- Patata arraultzopila
- Frijitu txikiak (3 pertsona)

- Partekatzeko pizza
- Freskagarri eta ura

- Freskagarri eta ura

- Patata platerrak
- Freskagarri eta ura

* Hautazkoa, bizkotxoa: 0,50 € errazioa69

URTEBETETZE ARETOA
- Urtebetetzea ospatu behar duen pertsonak, bazkide izan beharko da eta 4 eta 12 urte bitartekoa.
Bakarrik onartzen da erreserba bat haur eta denboraldi bakoitzeko. Aretoan 2 urtebetetze egin daitezke
egun berean.
- Urtebetetze aretoan ospakizunak egingo dira astelehenetik igandera 17:30etatik 20:30etara.
- Erreserba egin daiteko gehienez hilabete beteko aurrerapenarekin, klubaren bulegoetan, 948246594
telefono zenbakian edota online bidez (haurraren profilean). Arren erreserbaren bertan behera egin
behar baldin bada, hau aste bete aurretik egin beharko da.
- Erreserba egiten duen bazkideak, bulegoetan edo harrera-lekuan eman beharko du bere gonbidatuen
zerrenda. Era berean, sinatu beharko du araudiaren onarpena eta bere gonbidauten jokaeraren
erantzule izango da, instalazioen erabilera eta zainketarekiko.
- Gonbidatuei ongietorria eta agurra klubaren ate-sarrera nagusian izango da beti bazkide
arduradunarekin. Bazkide ez diren 12 urte gorakoak ordaindu beharko dute 3 euros astelehenetik
ostiralera eta 5 euro larunbat, igande eta jai egunetan.
- Aretoa aurkitzen dugun garbiketa eta higiene egoera berean utzi beharko da. Instalazioan gertatutako
kalte guztiak urbetetze ospakizunaren arduraduraren gain izango dira.

URTEBETETZETARA GONBIDATUTAK DAUDEN PERTSONEK ERABILI DITZAKETEN GUNEAK
Gonbidatuak erabali ahal izango dituzte, beti persona heldu batez lagundurik hurrengo instalazioetara:
- 6 urte gorakoak: Parque Infantil.
- 6 urte gorakoak: Kirol anitzeko pista (erabilgarritasunaren arabera).
- Ez da onartua egungo gonbidetuak beste edozein instalaziora joatea.
- Erreseraba egiten duen bazkideak bere gonbidatuen portaeraren arduradun izango da, instalazioen
erabilera eta zainketa kontutan harturik.
- Uda denboraldian zehar ez dira baimenduak egongo ospakizun hauek.

NEGUKO TXOKO MERENDEROAREN ERABILPEN ARAUDIA
Hementxe bazkidearekin etorriko diren gobidatuen prezio berriak Txoko Merenderoaren erabilpena
egiteko:
. astelehenetik ostiralera ( 17:30etatik 20:30etara): 3 €
. Larunbat, igande eta jai egunetan: 5 €

NEGUKO SARRERA PREZIOAK
. Haurrak (14 urte baino txikiagoak): 8 €
. Gazteak (14-18 urte bitartekoak): 9 €
. Helduak : 10 €
- Bazkide batekin etortzen diren pertsonentzat (gehienez 3 pertsona) prezio berezia:
. Haurrak (14 urte baino txikiagoak: 5 €
. Gazteak (14-18 urte bitartekoak): 6 €
. Helduak: 7 €

AEDONA KLUBETAN SARRERA
- Aedona klubak 5€ko prezioan erabaki dituzte sarrerak. Honekin instalazio desberdinetara sartzeko
aukera izango duzu neguan zehar (ez da baliozkoa izango ekaineren 1etik iralearen 30a arte).
- Sarreran beti bazkide antitrioi heldu batekin egin beharko da, kontrolean utzi klubaren txartela eta
irtetzerakoan berreskuratu, beti bazkide anfitroia bertan izanez.
- Instalazioen erreserbak klubaren bazkide anfitrioiak egingu ditu, klub bakoitzak ezartzen duen
araudiaren arabera. Klubak gimnasioa, jarduerak edota spa izango balitu eta bazkideak ordaindu
beharko balituzte zerbitzu extra bezala, veste klubeko gonbidatuak ezin izango dira bertara joan.
- Klub bakoitzaren ordutegia honako hau izango da:

ACEDYR PASAPORTEA
- Hurrengo ACEDYR clubek AMAYA KHrekin hitzarmena dute eta Amaya KHko bazkideek beste klub
hauetako instalazionak erabili ahal izango dituzte bere bazkide izango balira bezala.
- Bakar-bakarrik bulegotik pasa eta bazkide txartelan urterako Pasaporte Acedyr pegatina jarriko dizugu.

