Udal ikasgela erabiltzeko
ARAUDIA
1. Zestoan erroldatuta eta 18 urtetik gorako ikasleek erabili ahal izango dute.
Horretarako erabiltzaile-txartela eskatu beharko dute udaleko web orriaren
bidez (“tramiteak klik batean” atalean).
Erabiltzaileek ikaskideren bat gonbidatu ahal izango dute beraiekin batera
ikasteko, nahiz eta zestoar ez izan.
2. Ikasgelako ordutegia honako hau izango da:
• astelehenetik ostiralera:
08:00etatik 14:30era
15:30etik 17:00etara
• larunbat, igande eta jai egunetan: 09:00etatik 13:30era
15:30etik 20:00etara
3. Udal ikasgela erabiltzen dutenek honako hauek bete behar dituzte:
1. Liburutegiko materiala eta ordenagailuak ezingo dituzte erabili.
2. Liburutegian ezingo da jan edota edan.
3. Argiak itzaltzen eta atea giltzaz ixten arduratuko dira.
4. Ikasgela erabiltzeko:
1. Giltza Udaletxeko bulegoan jasoko du etortzen den lehenengo erabiltzeak.
Erregistro liburua bete beharko du.
2. Ikasgelara doazen guztiek (txarteldunak zein horiek gonbidatutakoak )
liburutegian egongo den jarraipen liburua bete beharko dute.
3. Giltza Udaletxeko bulegora eramango du azken erabiltzaileak eta
erregistro liburua beteko du.
4. Intzidentziaren bat gertatuko balitz, erabiltzaileek Udalari abisua emango
diote.
5. Araudia ez betetzeak txartela eta dagozkion eskubideak galtzea dakar.
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