2016 URTErako FEDERAKIDEen LIZENTZIEN PREZIOA
MENDI ETA ESKALADA KIROLEN NAFAR FEDERAKUNDEA

1. 2016rako Mendiko Federazio Lizentziak, Mapfre Kompainiarekin egindo
dira, onartu zen joanden Azaroaren 2an ospatutako batzar orokorrean
moduan.
Asistentzia Telefonoak dira:
ESPAINIKO ISTRIPUAK -902 13 65 24
ATZERRIAN ISTRIPUAK – 91 581 18 28
2. Urte honetan lan egingo dugun aterkaritza S.A. Adartia Global Correduria de
Seguros da, Madrilen eta Bilbon bulegokin eta arreta Telefonoarekin: 94 661
34 97.
3. 2016 azken urteetskoan desberdinak diren modalitatea batzuk eskaintzen
dira. Guztiko lana informazioa handiena federazioan elkartutako guztien
artean hedatzea. Hartarako libre dagoen unean abisatuko dugun triptikoa
editatuko da. Programa informatikoak bera izaten jarraituko du, bakarrik
aldatuko da modalitatea aukeratzera.
A modalitateak, txangozaletatsuna, Kampamentuak, Martxa, Mendi-Ibiliak
eta Martxa-Ipartarra estaltzen ditu bakarrik, Goi-Mendia inola ere sartu
gabe. Erabiltzen bada edozein materiala (soka, piolet, Kamproiak…etab) edo
mendiaren egoerak bere erabilera egingo luke gomendagarria, jada ulertzen
da Mendi-Ibiliak ez dela. Berreizten duen altitude neurria ez dago goimendiaren artean edo ez.
4. 2016 lizentziak, Abenduaren 14tik Aurrera tramitatzen hasi nahi ditugu, nahiz
eta programan egin behar diren aldaketa informatikoengatik eta kompainia
berriaren datuekin. Txartelak arduratzeko orduan atzerapenagatik orain
egiaztuta ezin izan.

5. 65 urteko modalitatearik ez dago.
6. Pista-Ski gehigarriak iraupen eskia ere biltzen du.
7. Snow gehigarriak pista eta iraupen eskia biltzen du.
8. Ezbeharrak tramitatzeko forma aldatu da ikusten duzue. Istripurik
egotekotan, federazioan elkartutakoak hurrengo pausoei jarraitu behar
izango die.
a) Mapfre-ra deitzea istripu partea emateko. Mapfrek espediente zenbakia
emango dio eta zer centro Medikotara joan daiteken gainean informatuko
du.
b) ISTRIPU parte bat behar izango duzu. Federazioaren webean eskatu ahal
izango da edo www.nafarmendi.org webean deskargatu.
c) Istripu partea emanez, itundutako medikora joango zara.
d) Ez da joan behar Bizarte-Segurantzako zentrotara, bizi-larriak kausengatik
ezean. Alderantziz gertatzen bada kompainiak ez du faktura ordainduko.
e) Nafarroako itunpeko zentroak dira:

· San Fermina Klinika.
· Unibertsitateko Klinika.
· Asistentzia La Ribera Zentro Medikoa.
Zentro hauetan gain, dago gainerako komunitaeetako zentro medikoetako
baita ere Traumatologo nagusiekin eta Fisioterapia Zentroarekin koadro
zabaleko kopuru handia.

GOMENDAGARRIA DA LARRIALDE TELEFONOAK MUGIKORNEZKO
MEMORIAN GORDETZEA

