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 SARRERA – ERAKUNDE ADIERAZPENA

 Bizkaiko Foru Aldundiak, Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru Arauaren eta  2020-2022 Gardentasunaren Planaren bitartez, zerbitzu karta identifikatua du gardentasunerako tresna giltzarri gisa, eta, horrela, ezarria du ezinbestekoa dela informazioa modu eskuragarri eta ulerterrazean argitaratzea, herritarrek eta zerbitzu publikoen erabiltzaileek aukera izan dezaten zerbitzuon betetze maila eta kalitatea ebaluatzeko.
Zerbitzu karta honek agerian uzten du Bizkaiko Foru Aldundiak bizkaitarrekin duen konpromisoa, eta, apustu irmoa egiten du zerbitzuaren kalitatearen alde eta hobekuntza etengabearen alde. Hori guztia, kudeaketa eredu aurreratu baten esparruan kokatzen da, zeinaren bidez lortu nahi baita herritarren eskaerei erantzutea edo are aurrea hartzea, prozesu eta zerbitzu bikainak erabiliz horretarako.
Helburu hori lortzeko, beharrezkoa da egindako zerbitzuak ezagutaraztea, Bizkaiko Foru ALdundiak bere gain hartutako konpromisoa kuantifikatzea eta jakitera ematea, horrela izango baitute horren guztiaren berri hala herritarrek nola erabiltzaileek.

Bizkaiko Foru Aldundia



Eskola Kirolaren Atalaren Buruzagitza osatzen dugunok erabat jakitun gara herritarren eta zerbitzu publikoen erabiltzaileen eskaeren eta exijentzien eskola umeek gauzatzen duten kirol praktikari dagokionez.
 Zerbitzu gutun honen bitartez, herritarren eskura jarri nahi ditugu eskola kirolaren zerbitzuaren erabiltzaileekin eginak ditugun konpromisoak, modu horretan lortu nahi baita erabiltzaileen eskaera, behar eta itxaropenei erantzuna ematea. Halaber, Zerbitzu Karta hau baliagarria izan behar da gu, zerbitzuaren emaile den administrazioa garen aldetik, eta zuek, erabiltzaile zareten aldetik, batera aritu gaitezen eskainitako zerbitzuaren kalitatea hobetzeko.


Eskola Kirolaren Atalaren Burua
XEDEA

Eskola Kirolaren Atalaren xedea da kirol eskaintza sustatu, ahalbidetu, antolatu eta arautzea Bizkaiko Lurralde Historikoko eskola umeentzat, kirol ohitura sortu, eskola umeei kirol jardueran dauden aukerak eskaini eta hezkuntza garapena osatzeko asmoz.

Xede horretarako, federazio, udal eta erakunde publiko edota pribatuekin aritzen gara elkarlanean kirol eskaintza integratzaile bat egiteko. Eskaintza horrek genero berdintasunarekiko eta eskola umeen eskubideekiko begirunea zaintzen du eta gure intereseko talde guztien gogobetetzea lortu nahi du.

 Eskaintza horren bidez  aletu eta zehazten dugu helburu orokorra:
Bizkaiko eskola umeen artean kirola egiteko ohitura sortzeko behar diren kirol baliabideak eta egitarauak eskaintzea. 
ZERBITZU KARTAren unitate arduraduna

Eskola Kirolaren Atala / Euskara, Kultura eta Kirol Saila
Rekalde zumarkalea 30, 1. solairua 
48009  BILBO 
Telefonoa: 94 406 87 77 / 94 406 87 82
Helbide elektronikoa:  eskola.kirola@bizkaia.eus
Webgunea: www.bizkaia.eus/eskolakirola








ESKAINTZEN DIREN ZERBITZUAK

ZERBITZUAREN IZENBURUA:
KIROL JARDUERAK


DESKRIBAPEN ZEHATZA:

Bizkaiko Foru Aldundiaren Eskola Kirolaren urteko programak barne hartzen dituen kirol jarduerak. Ondorengo motetakoak izan daitezke:
1.- Kirolean hastekoak: kirol-praktikan hasteko garatutako jarduerak.
	HEZIKI: Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailako eskola umeei zuzendutako jarduera, euren trebetasun psikomotorrak hobetze aldera.
	KIROL ANITZA: Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailako eskola umeei zuzendutako jarduerak; bertan, kirol ugari ezagutzen dituzte umeek ikasturtean zehar, ondoren, horietako bat aukera dezaten.


2.- Lehiaketa-jarduerak: kirol mailaren eta helburuen arabera 2 motatan sailkatzen dira: parte hartzekoak eta errendimenduko kirolean hastekoak.
	PARTE HARTZEKOAK: kirol bat ikastea eta kirolean jarduteko ohitura hartzea dute helburu. Parte hartze librekoak dira.

ERRENDIMENDUKO KIROLEAN HASTEA: kirol batean maila jakin bat lortzea du helburu, halako moldez non eskola garaia amaitzean lehiaketa federatuetan parte hartzeko moduan egongo diren umeak. Parte hartzeko kupoa handia da, interesa duen ikasle orok parte har dezan.
3.- Irakaskuntza-jarduerak  kirol prestakuntzako jarduerak dira eta ez daude lotuta lehiaketan parte hartzeari.  Prestakuntzaren mailaren arabera ondorengo multzoetako batean sailkatuko da jarduera:
	 HASTAPENEKOAK: kirol batean hasteko saioak; parte hartze librekoak. 

TEKNIFIKAZIOKOAK: kirol batean hobetzeko saioak, euren trebetasunengatik aukeratutako ikasleentzat.
4.- Aisialdiko jarduerak: Mendi irteerak, txirrindularitza,… horietan kirolean aritzen dira umeak lehiketa barik. 






ZERBITZUAREN IZENBURUA:
DIRULAGUNTZAK ERAKUNDE PARTAIDEENTZAT


DESKRIBAPEN ZEHATZA:
Bizkaiko Foru Aldundiak diruz laguntzen ditu lehiaketa jardueretan eta kirolean hasteko jardueretan (Heziki eta Kirol Anitza) parte hartzen duten erakundeak.
Dirulaguntza jaso ahal izango dute diruz lagundutako jardueraren izaeratik zalantza barik sortutako gastuek, baldin eta premia-premiazkoak badira eta xehatutako epean egiten badira. Diruz lagundu daitezkeen gastuen eskuratze kostua ezin izango da inola ere merkatu balioa baino handiagoa izan.
Honako hauek ezin izango dute dirulaguntzarik jaso:
	Ekipamendu ondasunak eskuratzeak baldin eta horien amortizazioak Foru Dekretu honetan aurreikusitako jardueren egikaritze epea gainditzen badu.
	Banku kontuen interes zordunek.
	Interesek, errekarguek eta zehapen administratiboek eta penalek.
	Prozedura judizialen gastuek.
	Oro har, berariaz kanpo utzitakoek maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 29. artikuluari jarraituz. 

Dirulaguntzen xedea erakunde eskatzaileen ekintzei sostengua ematea eta horiek osatzea da, ez jarduera gauzatzeak dakartzan gastu guztiak finantzatzea.



ZERBITZUAREN IZENBURUA:
SENSIBILIZAZIOA ETA DIBULGAZIOA


DESKRIBAPEN ZEHATZA:

Sentsibilizazio kanpainak xedatu, abian jarri eta jendarteratzea eskola kirolaren arloan.
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ZERBITZUEN HELBIDEAK, SARBIDEAK ETA ORDUTEGIAK

ZERBITZUA
HARREMANETARAKO
ORDUTEGIA
GARRAIOBIDEA
KIROL JARDUERAK

DIRULAGUNTZAK ERAKUNDE PARTAIDEENTZAT

SENTSIBILIZAZIOA ETA DIBULGAZIOA
ESKOLA KIROLAREN ATALA
 Rekalde zumarkalea 30, 1. solairua
48009 BILBO
Telefonoa: 94 406 87 77 / 94 406 87 82
Helbide elektronikoa: eskola.kirola@bizkaia.eus
Webgunea: www.bizkaia.eus/eskolakirola
Astelehenetik ostiralera 8:30etik 13:30era
Metro Bilbao (https://www.metrobilbao.eus/) 
Autobusa (http://web.bizkaia.eus/eu/web/bizkaibus / http://www.bilbao.eus/bilbobus/) 
Tranbia (https://www.euskotren.eus/es/tranviabilbao/) 
Bizikleta
(https://www.bilbaobizi.bilbao.eus/es/bilbao/) 
Oinez
KIROL JARDUERAK
KIROL ETXEA – BULEGO NAGUSIA
 Martin Barua Pikaza kalea 27,  Bizkaia pilotalekua
48003 Miribilla - BILBO
Telefonoa: 94 441 09 00
Faxa: 94 441 81 65

Astelehenetik ostiralera 9:00etatik 13:00era eta 16:00etatik  19:00etara

Ekainaren 1etik abuztuaren 31ra: 8: 00etatik 15:00etara
Renfe (http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/bilbao/index.html) 
Autobusa (http://web.bizkaia.eus/eu/web/bizkaibus / http://www.bilbao.eus/bilbobus/)
Bizikleta
(https://www.bilbaobizi.bilbao.eus/es/bilbao/) 
Oinez
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ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

Eskubideak

	 Kirol eskaintza askotariko, beharrezko eta egokirako sarbidea izatea Bizkaiko eskola umeengan kirol ohitura sorrarazteko.
	 Informazio egokia, zehatza eta hizkera ulerterrazekoa eskura izatea.
	Erabakitako epeak, baita indarreko araudi aplikagarrian xedatutakoak ere, betetzea prozedura eta izapide administratiboen kudeaketa arinari esker. 
	Langile kualifikatuek artatzea, begirunezko tratu atsegina eta erantzun egokiak jasoz modu azkar, konfidentzial eta eragikorrean, hori guztia berdintasunean, duintasunean eta pribatutasunean.
	Erabiltzaileek eurek aukeratutako hizkuntza ofizialean jasotzea arreta.
	Eskola kirolarekin lotutako dirulaguntzak jasotzea, araudi aplikagarrian erregulatutako modu eta baldintzetan.
	Iradokizun, kexa eta erreklamazioak egitea indarreko legediak zehazten duen moduari jarraituz.


Betebeharrak
Eskola kirolaren arloan indarrean dagoen araudia betetzea.
	Eskola Kirola hobetzen laguntzea.
	Aukeratutako jarduerarekin konpromisoa hartzea, urtero eta hartutako erantzukizuna oinarri (aita, ama, tutorea, entrenatzailea, zuzendaritza arduraduna, zuzendaritza profila edo  bestelakoa).
	Erabiltzaileek izapide administratiboak sinatzearekin batera onartutako erantzukizunak norberaren gain hartzea.
	Izapide administratiboak eta horiei lotutako baldintzak betetzea.
	Artatzen dituzten pertsonenganako hezibide oneko eta begirunezko jarrera izatea.
	Beharrezko eta indarreko datuak eta agiriak  ematea egiazkotasun, zehaztasun eta benetakotasunez, kontsulta, eskaera edo erreklamazioa aztertu ahal izateko. 

ARAUDIA

	27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako foru organoen arteko harremanei buruzkoa. 
	14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena.

 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa. V. KAPITULUA. Aisialdi aktiborako eskubidea. 34. artikulua. Jolaserako eta kirolerako eskubidea. 
	8/2021 Lege Organikoa, ekainaren 4koa, haurrei eta nerabeei indarkeriaren aurrean babes osoa emateari buruzkoa. IX. KAPITULUA Kirolaren eta aisialdiaren eremua. 48. Artikulua Adingabeekin kirol- edo aisialdi-jarduerak egiten dituzten erakundeak.
	125/2008 Dekretua, uztailaren 1ekoa, Eusko Jaurlaritzarena, Eskola Kirolari buruzkoa.
	FORU DEKRETUA, urtero xedatzen dena onartzeko Bizkaian Eskola Kirola garatzeko programaren baitan dauden lehiaketako kirol jardueretan edota Heziki irakaskuntza jardueran parte hartzen duten erakundeentzako dirulaguntzak. 
	FORU DEKRETUA, urtero xedatzen dena onartzeko Bizkaiko Eskola Kirolaren Programaren araudi erregulatzailea denboraldi bakoitzerako.
	39/2015 Legea, urriaren 1ekoa,  Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
	2016/679 ERREGELAMENDUA (EB) EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuak babesteko erregelamendu orokorra)
	 Jarduerari edota bertan partaide den pertsonari eragin diezaioketen bestelako araudiak. 
KONPROMISOAK BETE DIRELA ETA INDARREAN DAUDELA JAKINARAZTEKO MODUAK 

Urtero jakinarazten da konpromisoak bete direla, horri buruzko emaitzak BFAren webgunean eta Eskola Kirolarenean argitaratuz.
Zerbitzu kartaren bertsiorik gaurkotuena eskuragarri dago Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eskola Kirolaren webguneetan: (https://gardentasuna.bizkaia.eus/es/inicio) eta (www.bizkaia.eus/eskolakirola), hurrenez hurren.
Indarraldia: 2022-2023.






ERABILTZAILEEK PARTE HARTZEKO MODUAK

Erabiltzaileek hainbat modutan har dezakete parte egindako zerbitzuen hobekuntzan: euren iritzia adieraziz asebeteze inkesten bitartez eta “Zerbitzuen helbideak, sarbideak eta ordutegiak” izeneko atalean harremanetan jartzeko azaltzen diren moduen bitartez; edo euren kexak eta iradokizunak helaraziz zerbitzu karta honetako “Nola aurkeztu kexak, erreklamazioak eta iradokizunak” izeneko atalean deskribatzen diren bideei jarraituz. 






NOLA AURKEZTU KEXAK, ERREKLAMAZIOAK ETA IRADOKIZUNAK

Hona hemen kexak eta iradokizunak aurkezteko bideak:
	 Eskola Kirolaren helbide elektronikoaren bidez (eskola.kirola@bizkaia.eus)
	BFAren webgunean, “Kirolak” atalean, eskuragarri dagoen formularioaren bidez.
	BFAren “Kexak eta Iradokizunak” izeneko inprimakiaren bidez. 
	Bizkaiko Foru Aldundiko Erregistro eta Herritarren Arretarako Bulegoan 
	 bizkaia.eus Foru Aldundiaren webguneko “Kexak eta Iradozkizunak” atalean.


15 egun baliodun baino gutxiagoko epean  erantzungo dira kexa, erreklamazio eta iradokizun guztiak. 




zerbitzu KARTaren konpromisoak

ZERBITZUA
KONPROMISOA
BETETZE MAILAREN ADIERAZLEA



KIROL JARDUERAK
Kirol aukera zabala eta askotarikoa eskaintzea, eta, hartara, asebetetze inkestan batez beste 7,5eko baino puntuazio handiagoa lortzea.
Kirol aukerari dagokionez erabiltzaileek duten asebetetze maila balioztatuz.

Dibertsitate funtzionala duten ikasleen partze hartzea bultzatzea, modu horretan jarduera inklusiboak sustatzea, Bizkaiko Kirol Egokituaren Federazioarekin elkarlanean, eta eskaeren %100a artatzea lortzea.
Artatutako eskaeren ehunekoa (%).

Ondoko guztiak barne hartzen dituen programa bat eskaintzea eskola kirolaren arloan: lehiaketa jarduerak, parte hartzekoak eta errendimendukoak, hastapenekoak, aisialdikoak, Kirol Anitza, eta Heziki jarduera.
 Eskola Kirolaren Programaren jarduera motak

Gutxienez hilabeteko epea ematea neskato-mutikoek izena eman dezaten Eskola Kirolaren Programan.
 Izena emateko zehazten den denbora


Kirol jardueraren bat bertan behera utzi behar izanez gero, gutxienez egun 1 lehenago, jakinaraztea entitateen arduradunei. Telefonoa, whatsappa, eskola kiroleko aplikazioa eta BFAren webgunea erabiliko dira informazioa jakinarazteko.
*Kirol jarduera bertan behera geratu dela jakinarazteko bideak.

*Kirol jarduera bertan behera geratu dela jakinarazteko behar diren egunen kopurua, jarduerarako aurreikusita zegoen data abiapuntu hartuta.


Kirol lizentziak lehenengo jardunaldiaren data baino lehen ematea xedatutako denboran eta moduan beharrezko izapideak egoki bete dituzten erakundeei.
Kirolariei lizentziak emateko epeei lotutako ez-betetzeen kopurua.

Eskola Kirolaren arlorako BFAk atondutako webgunearen bidez informazioa ematea kirolarien izen-ematea lehenengo aldiz egiteko moduari buruz, eta asebetetze inkestan batez beste 7,5eko baino puntuazio handiagoa lortzea.
Kirolarien izen-ematearen prozesuari dagokionez erabiltzaileek duten asebetetze maila balioztatuz.
DIRULAGUNTZAK ERAKUNDE PARTAIDEENTZAT
Kirol praktikaren kalitatea sustatu eta bultzatzea Bizkaiko eskola umeen artean, kirola egiteko ohitura izan dezaten eta euren hezkuntza garapena osa dezaten. Xede horretarako, dirulaguntzak emango zaizkie eskola kirolaren programan parte hartzen duten erakundeei, zenbait irizpide aintzat hartuta, hala nola, prestakuntza, partaidetzaren sustapena, eskola proiektua, arbitrajeak, eta abar.
Erakundeei dirulaguntza emateko erabilitako irizpideak.
SENTSIBILIZAZIOA ETA DIBULGAZIOA
Kirolarien legezko erantzuleen %100ari ematea “Eskola Kirolerako giltzarriak” izeneko informazioa Eskola Kirolaren programan izena ematean.
Informazioa helarazi zaien legezko erantzuleen ehunekoa (%)
GUZTIAK
Erabiltzaileak artatzea modu pertsonalizatu, atsegin eta profesionalean, zalantzak zein arazoak konpontzeko jarrera azalduz, eta, hartara, asebetetze inkestan batez beste 7eko baino puntuazio handiagoa lortzea.
Erabiltzaileen asebetetze maila balioztatuz kirol zerbitzuko langileen aldetik jasotako tratu atseginari eta zalantzak eta arazoak konpontzeko azaldutako jarrerari dagokienez.

Eskola Kirolaren Programaren erabiltzaile guztiei ondorengoen berri ematea ikasturte hasieran eta Kirol Zerbitzuaren webgunearen bidez: helburuak; kirol jarduerak; prestakuntza jarduerak; izena emateko prozesua; baimenen eskabideak; aseguru medikoak; eta abar.
Ikasturte hasieran webgunearen bidez jakinarazitako informazioa.

Eskola Kirolaren webgunea aldi oro gaurkotzea eta, hartara, asebetetze inkestan batez beste 7eko baino puntuazio handiagoa lortzea.
Webguneari dagokionez erabiltzaileek duten asebetetze maila balioztatuz.

Lehiaketa, jardunaldi eta ekitaldien agendaren berri emateko app bat izatea, kirol modalitateen erakundeen bilatzaile bat duena, eta kirol-federazioen webgunerako sarbidea duena, sailkapenak eta bestelako informazioak ezagutzeko.
App-aren bidez emandako informazioa.




ZUZENDU ETA KONPENTSATZEKO NEURRIAK

	 Lehenago jasotako konpromisoren bat bete ez delakoan dauden erabiltzaileek jakitera eman ahal izango dute iradokizun eta erreklamazioak biltzeko atondu diren kanalen bitartez. Ez-betetzeren bat egiaztatuz gero, idatziz emango zaie erabiltzaileei ez-betetzearen arrazoien berri eta, halaber, idatziz jakinaraziko zaizkie antzemandako ez-betetzea zuzendu edo ahal den heinean horren ondorioak arintzeko hartu diren  neurriak.
	Bizkaiko Federazioarekin hitzartutako kirol edo prestakuntza jarduerek ordainketa dakarten kasuetan, zerbitzuaren barneko arrazoiengatik xedatutako datan delako jarduera egitea ezinezkoa izan bada, erabiltzaileekin adostutako beste data batzuetan egiteko ahalegina egingo da. Horrela zuzentzea ezinezkoa balitz, kirol edo Prestakuntza-jardueraren prezioa itzuli egingo da.





