
Getxo Kirolak
kirola eta askoz gehiago

Gazteenek izena eman dezakete Getxo 
Kirolak-en abonu-txartela beharrezkoa den 
jardueretan, eta abonurik behar ez den 
batzuetan ere bai. Edonola ere, jarduera 
guztien antolatzaileak Getxoko klubak dira. 
Haiekin, kirolik ezagunenetan ez ezik, beste 
askoren artean aritu ahal izango dira  
arku-tiroan, badmintonean, belan, patinaje 
artistikoan, mahai-tenisean, patin-hockeyan, 
piraguismoan eta xakean ere. Gustu guztieta-
rako jarduerak daude.

Helduentzako ikastaroen eskaintza Getxo  
Kirolak-ek antolatzen du zuzenean, eta  
horietan izena emateko nahitaezkoa da  
edukitzea Getxo Kirolak udal erakundearen
abonu-txartela. Faduran eta Gobelan honako 
eskolak ematen dira, besteak beste: indoor 
bizikleta, dantza, global fitness, aerobic-a, 
igeriketa, tenisa, padela, pilatesa, yoga eta 
aquagym-a.

Ordainpeko zein doako ikastaroen programa-
zio bat dugu Getxo Kirolak-en abonu-txartela 
duten adineko pertsonentzat. Baita  
abonu-txartelik beharrezkoa ez den zenbait 
jarduera ere, ordainpekoak zein doakoak 
halaber. Berrikuntzak, beste urte batzuekin 
alderatuta, bela, walking futbola, pala,  
saskibaloia eta txirrindularitza gehitu izana 
da. Doakoen artean, oinez ibiltzeko hitzorduen 
programa mantentzen da, baita aire zabaleko 
gimnasia-saioak ere. Aukerarik onena, kirola 
modu seguru eta osasungarrian egiteko.

Fadurako eta Gobelako fitness- eta  
muskulazio-gimnasioak asteko egun guztietan  
zabaltzen dira, 07:30etik 21:30era (asteburu eta 
jaiegunetan, 08:00etatik aurrera), eta jarduera 
eta zerbitzu berriak eskaintzen dituzte beren 
800 metro koadroetan. Muskulazioa sendotzeko 
eta entrenamendu aerobikoa egiteko behar den 
guztia edukitzeaz gainera, izena ematen dute-
nek ordu erdiko doako jarduerak dituzte eskura, 
astelehenetik ostiralera, 07:45etik 19:00etara 
bitartean (larunbatetan, 11:00etatik 12:30era). 

Hauek dira jarduerak: cross training, entrena-
mendu funtzionala, body pump, adinekoentzako 
bizkortzea, intentsitate altuko tartekako  
entrenamendua (Hiit), kardio lasaia, entrena-
mendua banda elastikoekin, body combat, 
global fitness, hipopresiboak eta abdominalen 
eta lunbarren entrenamendua.

Getxo Kirolak-en abonu-txartela baduzu, 
prezioa 37,40 eurokoa da hileko (26,50 € hila-
ren 11n izena emanez gero, eta 16,80 € hilaren 
21etik aurrera eginez gero). 
  
Informazio gehiago nahi baduzu, hona jo  
dezakezu: getxokirolakfitness@gmail.com.

Ume eta gazteentzako 
jarduerak

Helduentzako  
jarduerak

Adinekoentzako  
jarduerak

Fitness- eta 
muskulazio-gimnasioak

Badator urte berria, eta, harekin batera, asmo berriez pentsatzeko 
unea ere bai. Ziurrenik, horietako bat zure osasuna zaintzea da, eta 
Getxo Kirolak-en hori lortzen lagundu diezazukegu.

Udalaren kirol-zerbitzuek herritar guztientzako programazio betea 
eskaintzen dute. Berdin dio zer adin duzun, nolako sasoia daukazun 
edo gaitzen bat daukazun ere. Faduran, Gobelan eta Andra Marin zure 
beharretara egokitutako jarduera ugari aurkituko duzu.

Bai Getxo Kirolak-ek bai udalerriko kirol-klubek eskaintzen dituzten 
ikastaro eta entrenamenduen barruan 45 modalitate daude, 2022rako 
asmoa bete dezazun.

Asmorik 
2022rako?
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eta jarri sasoian 
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Fadurako kirol-parke publikoak 21 hekta-
rea ditu. Horietan, besteak beste, honako 
instalazioak ditu: atletismo-pista, belo-
dromoa, errugbi-zelaia, hockey-zelaia, 
tenis- eta padel-pista estaliak eta estali 
gabeak, pilotalekuak, futbol-zelaiak, kirol 
anitzetarako kantxak, igerilekuak eta  
fitness- eta muskulazio-gimnasioa.
 
Instalazioen ordutegia 08:00etatik 
21:30era bitartekoa da (igerilekua eta 
fitness- eta muskulazio-gimnasioa 
07:30ean zabaltzen dira). 

Informazio gehiago jasotzeko, deitu  
94 430 80 70 zenbakira. 

Gobelako kiroldegian honako instalazio 
hauek daude: igerilekuak, futbol-zelaia, 
erabilera askoko aretoak, fitness- eta 
muskulazio-gelak, kirol anitzerako pista 
estalia eta tenis- eta padel-pista estali 
gabeak. 

Instalazioen ordutegia 08:00etatik 
21:30era bitartekoa da (igerilekua eta 
fitness- eta muskulazio-gimnasioa 
07:30ean zabaltzen dira).

Informazio gehiago behar izanez gero,  
deitu 94 404 51 51 zenbakira.

Andra Mariko kiroldegiak leku handia du 
tokiko kirol-modalitateetarako. Pilotale-
kua, probalekua eta ikasteko gelak ditu.
 
Instalazioen ordutegia 08:30etik 21:30era 
bitartekoa da.

Informazio gehiagorako, deitu  
94 491 65 17 zenbakira.

BANAKAKO
KUOTAK  

Banakakoa ***

Banakakoa 26 urtetik behera

Banakakoa 65 urtetik gora

118,65€

71,25€

31,20€

221,70€

133,05€

221,70€

FAMILIENTZAKO 
KUOTAK        

Getxon 
erroldatuak

Getxon 
erroldatu 
gabeak  

Familiak

Guraso bakarreko familiak **

65 urtetik gorakoen familiak

181,20€

132,45€

59,85€

1,20€

5,10€

9,45€

28,65€

48,60€

343,50€

249,75€

343,50€

2,40€

10,05€

18,00€

58,05€

91,20€

5 saio /
   astero

3 saio /
   astero

2 saio /
   astero

1 saio /
   astero

Igeriketa helduentzat

Igeriketa <16 urte

Tenisa eta padela <16

Indoor helduentzat

Indoor <16

Outdoor helduentzat

Outdoor <16

17,70€

13,50€

28,95€

17,70€

17,70€

13,50€

17,70€

13,50€

27,90€

17,70€

39,30€

23,10€

27,90€

17,70€

27,90€

17,70€

39,30€

23,10€

49,95€

27,90€

39,30€

23,10€

39,30€

23,10€

49,95€

27,90€

66,75€

39,30€

49,95€

27,90€

49,95€

27,90€

HOBARIAK 
Getxo Kirolak-ek adierazitako urteko diru-sarrera gordinen berdinak edo 
txikiagoak dituztenek kuotaren hobari partziala jaso dezakete, bai urteko 
ordainketan, bai kirol-ikastaroetan. Era berean, Getxo Kirolak-ek ezarritako 
baldintzak betetzen dituzten familia ugariek ere hobariak dituzte abonu-tasan.  

Hobariei buruzko informazio guztia Getxo Kirolak-en webgunean edo  
Fadurako eta Gobelako herritarren arretarako bulegoetan kontsultatu ahal 
izango da.

GETXO KIROLAK-EK ANTOLATUTAKO 
JARDUEREN TARIFAK
Taula honetan adierazten dira Getxo Kirolak-ek antolatutako  
kirol-ikastaroen hileko tasak.

GETXO KIROLAK-EN URTEKO ABONU-KUOTAK
Taula honetan zehazten dira Getxo Kirolak-en urteko abonuaren banakako 
eta familiako kuotak, udalerrian erroldatuentzat eta erroldatu gabeentzat.

GOBELAKO 
KIROLDEGIA

ANDRA MARIKO 
KIROLDEGIA

FADURAKO 
KIROLDEGIA

Hemen ere aurkituko gaituzu:
getxokirolak.getxo.eus

0 eta 6 urte bitarteko seme  
edo alaba bakoitzeko

7 eta 12 urte bitarteko seme 
edo alaba bakoitzeko

13 eta 17 urte bitarteko seme 
edo alaba bakoitzeko

18 eta 21 urte bitarteko seme 
edo alaba bakoitzeko

22 eta 25 urte bitarteko seme 
edo alaba bakoitzeko

Tenisa eta padela  
helduentzat


