
 

 

SAUNAREN 

ERABILERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JARRAITU  

SEINALEEI 

 

 
JOAN-ETORRIAK 

seinaleztatuta egongo dira. 

Kasu egin kartel informatiboei 

eta   instalazioko   langileen 

oharrei. 

 
 
 

 
KONTAKTUA 

Bidebarrieta Kalea, 2 

20560 Oñati 

943 716375 

zubikoa@onati.eus 

zubikoakiroldegia.oñati.eus 

 

 

 

SARTU WEBGUNEAN, ERREGISTRATU, ETA 

AHAL DUZUN GUZTIETAN EGIN 

ERRESERBA ONLINE. EGITERIK EZ 

BADUZU, EGIN ERRESERBA KIROLDEGIKO 

HARRERAN EDO TELEFONOZ. 

 Egunak eta orduak:               
    Mistoa: Egunero 7:30 - 14:30 (asteburutan 9:30-13:30) 

     Emakumeak astelehen, asteazken, ostiraletan 14:30-21:30 

     Gizonezkoak astearte eta ostegunetan 14:30-21:30 larunbatetan  15:30-19:30 

Tarifak:              Bazkide       Ez bazkide 
 

Egunekoa            3,30€           5,05 €+3,30€ 
10eko bonoa     24,35€         24,35 €+38,55€ 

mailto:zubikoa@onati.eus


 

 
 
 

ERRESERBA 

egitea nahitaezkoa da. 

■ Abonatuek izango dute aukera 
erreserbatzeko eta ez abonatuentzat 
eguneko sarrerak salgai daude. 

■ Kirol Txartela pasatu behar da 
sarreran eta irteeran. 

■ Telefonoz, Zubikoan edo online  
egingo da. 

■ Erreserba bat eguneko eta pertsonako 

■ Hiru eguneko epearekin erreserba 

bakarra egin ahal    izango da.  

■ Erabili ondoren, erreserba egiteko 

aukera egongo da baina ezingo da bi 

egun jarraian izan. 

 

■ Plaza librerik badago, egunean 

bertan egin ahal izango da erreserba. 

 
ALDAGELAK ETA DUTXAK 

aforo mugatuarekin. 

 
■ Osasun agintariek hartzen dituzten 

neurrien arabera egokituko dira erabilera- 

baldintzak. 

■ Dutxak banaka erabiliko dira. 

■ Erabilgai daudela adierazten duten 
eserlekuak eta dutxak erabili. 

■ Etengabe aireztatuko dira instalazioak; 

ireki aurretik, erabiltzen  diren  bitartean  eta 

itxi ondoren. 

 

■ Dutxan eta saunan izan ezik, maskara 

erabiltzea nahitaezkoa da.

TXANDAK  

 

Bi ordukoak 
EDUKIERAK  
 
■ Sauna hezea   2 pertsona gehien. 

■ Sauna umela   2 pertsona gehien. 

 

 

 

 

 
■ Aldagelara ordu laurden lehenago 

sartzeko aukera egongo da (Kiroldegiaren 

irekiera-orduetan izan ezik).

 
 

Instalazioak egoera onean mantentzea guztion eskuetan dago. 
Arduraz joka dezagun. 

■ MISTOA: Emakume zein gizonezko 

bainujantziaz. Egunero goizez. 
 

■ EMAKUKEZKOA: Arratsaldez, astelehen, 

asteazken eta ostiraletan. 
 

■ GIZONEZKOA: Arratsaldez, astearte, 

ostegun eta larunbatetan. 
 

■ Erreserba egin ondoren,  erabiliko ez bada, 

lehen-bailen baliogabetu beharko da. 

Erreserba behin baino gehiagotan baliogabetu 

gabe  geratzen  bada,  ezingo da bi astetan 

erreserba gehiagorik egin. 
 

■ Uneoro erabiltzaileen arteko segurtasun- 

distantzia errespetatu. 
 

■ Ezin da saunan kaleko arroparekin sartu. 

Aldatu aldagelan eta bertan ez utzi gauza 

pertsonalak. Gometxa berdea duten takilak 

erabiltzea derrigorrezkoa da (kandadua behar 

da).  
 

■ Hamakak eta koltxonetak desinfektatu erabili 

ondoren. 

 


