ESKULIBURUA: UDAL KIROL IKASTAROEN IZEN EMATEA
0.- Nola sartu inskripzio eta erreserba programan

Instalazioen harpideduna edo erabiltzailea izanez gero, lehen urratsa, gure pasahitza lortzea,
horretarako hautatu hurrengo aukera “Jada izena emanda bazaude eta gakorik ez badaukazu
edo ez baduzu gogoratzen, hemen klik eginez lor dezakezu”
Hurrengo pantaila agertuko zaizu, datu guztiak bete eta zure posta elektronikoan pasahitza
jasoko duzu.

1

Instalazioen harpideduna edo erabiltzailea ez bazara, hurrengo loturan klikatu Erabiltzaile gisa
erregistratu ahal izateko.
"Izena emanda ez bazaude, hemen klikatuz izena eman dezakezu"
Hurrengo pantaila agertzeko:

Erabiltzaile gisa erregistratzeko, pantailan eskatutako informazio guztia bete beharko da.
Uharteko biztanleen erroldan inskribatuta bazaude, errolda erregistroan existitzen diren
datuekin bete dezakezu bertan eskatzen diren datu gehienak. Horretarako, NAN zenbakia,
jaiotze data idatzi beharko duzu eta “Erroldatutako Pertsona” klikatu.

Beharrezko datu guztiak osatu ondoren, erabiltzaile berriaren erregistroa bukatzeko
botoian klikatu. Momentu horretan, sarera sartzeko pasahitza jasoko duzu
pantailan zehaztu den posta elektronikora.
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1.- Ikastaroetan aurre izen-ematea
Baliozko NAN eta pasahitz batekin sartu ondoren, menu nagusian “Kurtsoak” atalean klikatu,
eta horren barruan, “Aurre izen-emateak” klikatu.

Hurrengo orrian, zozketa hautatu behar da, "BILATU" sakatu.

3

Ondoren, Ikastaroa aukeratzea beharrezkoa izango da.
Horretarako, lehenik ikastaroa hautatu beharko duzu (“FILIALA”, “JARDUERA” eta “KURTSOA”
goitibeherak erabiliz) eta “BILATU” hitzan klik egin.
Momentu horretan, eskuragarri dauden ikastaroen zerrenda bat kargatuko da, eta bertan
aurre-inskripzioa egin nahi den ikastaro edo ikastaroak hautatu beharko dira.
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Behin ikastaroa edo ikastaroak aukeratu ditugunean (hiru edo bost gehienez), goiko aldean
onartzeko botoi bat agertuko da, bertan klikatu beharko duzu jarraitu ahal izateko.

Hurrengo orrian, beharrezkoa izango da:
- "Ordainketa era" berretsi.
- Izena emateko arauak onartu.
- Erregistroa amaitzeko "ONARTU" klikatu.

Gora eta behera geziekin gure aurre-inskripzioaren lehentasuna aldatzeko aukera izango dugu.

5

Azkenik, arauak onartu ondoren, inskribatutako ikastaroaren datuak agertuko dira.
Orriaren goialdean irakurri daitekeen bezala, ikastaroaren matrikula-datuak posta elektroniko
bidez bidaltzen dira erabiltzaileak zehaztutako helbidera.
Nahi izanez gero, aurre-inskripzioaren emaitza inprima dezakezu "INPRIMATU" botoiaren
gainean klik eginez.
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Aurre izena emateko prozesua amaitu ondoren, EGINIKO AURRE-INSKRIPZIOAK IKUSTEKO
EDOTA ALDATZEKO aukera izango duzu.
Horretarako, menu nagusian “Kurtsoak” atalean klikatu, eta horren barruan, “Aurre izenemateak” klik egin.

Hurrengo pantailan kontsultatu nahi den “Zozketa” hautatu behar duzu eta "BILATU" botoian
sakatu egindako ikastaroen inskripzioak agertzeko.
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2.- Ikastaroetan izen-emate zuzena (Spinning;
Adinekoentzako Jarduerak edo bigarren jarduera)
Lehenik eta behin pasahitza eskuratu behar duzu (0.- atala / 1. orrialdean begiratu).
Ikastaro batean inskripzio bat egiteko menu nagusian “Kurtsoak” atalean klikatu beharko duzu,
eta horren barruan, “Izen-emate berria” klik egin.

Hurrengo pantailan, "Ikastaroen iragazkia"n agertzen diren datuak bete beharko dira eta
jarraian “BILATU” sakatu.
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Ondoren, eskuragai dauden ikastaroen zerrenda bat agertuko da, eta bat aukeratu beharko
duzu Ikastaroren eskuinean agertzen den lupa ikonoaren gainean klikatuz.

Azkenik, hautatutako ikastaroaren datuak pantaila batean azalduko dira.
Ikastaroaren erregistroa baieztatzeko, "INSKRIBATU" gainean klik egin behar duzu.
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Inskripzioa baieztatu ondoren, informazio pantaila bat aterako da eta goiko aldean inskripzioa
behar bezala egin dela adieraziko digu, bai eta identifikatzailea, data eta inskripzioaren datuak
zein helbide elektronikora bidali diren.

Eta pantailaren beheko aldean, ikastaroan izena eman duen pertsonaren datuak,
ikastaroarenak eta ordainketa datuak agertuko dira.
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Kasu honetan, INSKRIBATU GAREN IKASTAROETARA KONTSULTA EGITEA POSIBLE DA, BAITA
ERE, HORIETAKO EDOZEIN IKASTAROETATIK EZABATZEA ERE.
Kontsultak egiteko, menu printzipalean "Kurtsoak" atalaren barnean, "Nire ikastaroak".

Hurrengo pantailan kontratatutako ikastaroak agertuko dira, horiek itxaron zerrendan egongo
dira.
Hauei buruzko informazioa zabaltzeko edo handitzeko bakoitzak eskuinaldean duen lupari
sakatuko diogu.
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Ikastaro batetik ezabatzeko aukera ere badago:
Horretarako, menu nagusiko "Kurtsoak" atalean klik egingo dugu, eta honen barruan, “Izenemate baja”.

Kontratatutako ikastaroen zerranda bat agertuko da eta kontratatu den horietako edozein
ezabatzeko, hau da, ikastarotik harpidetza kentzeko, ikastaro bakoitzak eskuina aldean duen
gurutze gorrian klik egin beharko duzu.
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Hurrengo pantailan, ikastaroaren datuen laburpen bat agertuko da eta ikastaroaren
harpidetzaren ezeztapena arrazoitzeko eremu bat izango duzu. “Bajaren arrazoia” konkretuki.
Ikastaroan harpidetza ezabatzeko prozesuarekin jarraitzeko “BAIEZTATU” sakatu behar duzu.
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3.- 6-14 urteko haur jardueren izen-ematea berretsi
(kirol eskolak). Soilik jadanik inskribatuak daudenentzako.
(Martxoan egiten da).
Lehenik eta behin pasahitza eskuratu behar duzu (0.- atala / 1. orrialdean begiratu).
Hurrengo denboraldirako ikastaro batean berrinskribatzeko (kirol jarduera berdinean zure
plaza berritzeko) menu nagusiako “Kurtsoak” atalean klikatu beharko duzu, eta horren
barruan, “Berriz inskribatu” klik egin.

Ondoren, izen-ematea berritu nahi duzun pertsona aukeratu behar duzu.
"BERRITU" laukia markatu, eta bukatzeko “GORDE” botoiaren gainean klik egin.
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