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FITXA TEKNIKOA  

 
EKINTZAREN IZENA JUMPING 
 
 
DESKRIBAPENA 

Atrakzioa munduan eta kirol tendentzi modernoenetan azkena, ohe elastikoa eta 
tentsoreak konbinatzearen teknikan datza. Atrakzioa guztiz berria eta ikusgarria da. 
Pultzo gorenak zihurtasun guztiarekin, arintasun sentsazioa sortzen du eta honek, 
euforia kutsakorra eragiten eta koordinazioa fisikoa ere garatzen ditu emandako 
mugimendu desberdinen bitartez (saltu anitzak, bolteretak, birak …) 
Egunero 600 partehartzailerarte, pertsona bakoitza 4 edo 5 minutuz egonik saltoka. 

EKINTZA JUMPING 

IRAUPENA 3- 5 ordu bitartean, gehiagorako kontsultatu. 

ADINAK Adin guztietzako, ez dauka adin mugarik 2urtetik 99 urte bitartekoentzat, ez da 
aurretizko esperientziarik behar. 

BEGIRALEAK Bi begirale ekintzaren arduradun. 

 
 
BARNE 

Segurtasun soziala eta kontratu laborala daukaten esperientziadun begiraleak. 
Erantzukizun Zibileko Asegurua. 
Zergak. 
Garraioa 

MONTAIA 3 ordu dira beharrezko muntaiarako eta 1,5 ordu desmuntatzeko. 

BALDINTZAK 12m X 12m-tako azalera eta 220w.ko korronte harturea. 

 
 
 
PREZIOA 

Bizkaia: 
3 ordutako ekintza …..    850,00 €  (BEZ Barne). 
5 ordutako ekintza ….. 1.005,00 €  (BEZ Barne). 
Orduetarako, egunetarako edota jatorritik 100km-tik gorako kilometraiarako, 
kontsultatu. 

ORDAINTZEKO ERA 20 % erretserba egiterakoan, gainontzekoa ekintza egin aurretik. 
Diru sarrera Bilbao Bizkaia Kutxa kontuan: BBK 2095/0082/45/50-6051713-1 

 
 
 
 
EREZTAPENAK 
 

Ezeztapenak: Ekintza bertan behera utziz gero: 
• Ekintza egin baino egun bete arinago egiten bada, ekintzaren  %15 a 

kobratuko da. 
• Ekintza, egiten den egun berean ezeztatzen bada baina montaia egin 

aurretik, aurrekontuaren % 50 a kobratuko da. 
• Ekintza, egiten den egun berean baina montaia egin eta gero, edota ekintza 

egiten den egunean edo orduan  aurkezten  ez bada  (aurretik ezeztapenik 
egin ez bada behintzat), aurrekontuko diru kopuru  osoa kobratuko da. 

Guk gestionatutako ekintza    ���� Adostutako ekintza    ���� 
OHARRAK Kurtso amaieretarako, zorionetarako, ospakizun berezietarako, udaletxe eta 

diskoteketarako aproposa, ... 
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