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Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuak (NKGI) 
Kiroltasunaren Arduradunak (KA) programaren berri 
eman, eta parte hartzera gonbidatu nahi zaitu. Progra
ma hori Kirolaren Balioak planaren esparruan sartuta 
dago, eta Nafarroako kirol elkarte guztiei eragiten die. 
Jakinarazpen honetan, Kiroltasunaren Arduradunen ar
durak eta lortzen ahal dituzten abantailak laburbiltzen 
ditugu.

Kiroltasunaren Arduradunak elementu giltzarri dira 
kirol elkarte guztietan, honako hau baita haien xedea 
(bai eta elkarteko gainerako teknikariena, zuzendarie
na edo beste pertsona heldu batzuena ere): klubeko 
kide guztiek bizikidetzarako konpromisoa har dezaten 
bermatzea, eta indarkeria oro prebenitzen eta ezaba

tzen laguntzea, klubaren beraren ekimenen bidez eta 
Administrazioaren ekimenei laguntza emanez.

Presidenteak, denboraldiaren hasieran, idatziz izen
datuko du «kiroltasunaren arduradun» bat talde tek
nikoko arduradunen artetik. Klub handietan gomen
datzen da pertsona arduradun bat izendatzea kirol 
modalitate edo atal bakoitzean (edo kategoria bakoi
tzean). 1. Eranskinean daude jasota pertsona horien 
EGINKIZUNAK, bai eta kirolaren balioak sustatzeko 
erantzuleei buruzko gidaliburuan ere (lotura hone
tako 13. orrialdea): : https://www.deporteyjuventud
navarra.es/imagenes/documentos/guiadelasnue
vasfigurasdepromociondevaloresdeldeporte
164es.pdf
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1. NKGIk KIROL MATERIALA emanen die unean 
uneko denboraldian lanean diharduten Kirolta
sunaren Arduradunei, hala eskatzen badute. Es
kabideak 2019ko otsailaren 10a baino lehen egin 
beharko dira, 2 Eranskina erabiliz.  Kirol Sustape
nerako Atalak elkarte bakoitzaren neurria eta KA 
kopurua hartuko ditu kontuan, eta izakinak agor
tu arte emanen da materiala. 

2. Kirolaren balioen SARIEN 2018/2018ko deialdian, 
“Kiroltasunaren Arduradun” modalitatea gehituko 
da. 2019ko martxoan argitaratuko da deialdia, eta 
KA modalitaterako hautagaiak aurkezten ahalko 
dira (bai eta beste modalitate batzuetarako ere), 
urte bereko apirilaren 10era arte. 

3. KA izendatzen duten elkarteek lehentasuna iza
nen dute kirolaren balioekin lotutako doako 
PRESTAKUNTZA jasotzeko. NKGIk hitzaldiak eta 
prestakuntza tailerrak antolatzen ditu urtero, eta 
kirol erakundeek haietan parte hartzeko eskaria 

egiten ahalko dute 2019ko apirilaren 30era arte. 
NKGIk ordainduko ditu jarduera horiek. eta le
hentasuna emanen die denboraldiaren hasieratik 
kiroltasunaren arduradunen bat duten elkarteei.

4. KAek balioen ordezkari bat IZENDATZEA eska
tzen ahalko dute, beren taldeen kirol topaketak 
gainbegiratzeko, lehia edo arrisku handikotzat 
jotzen direnean (batez ere Nafarroako Kirol Jokoak 
programakoak badira). Eskabidean adierazi be
harko dira harremanetarako datuak, topaketaren 
data, ordutegia, kategoria, tokia eta parte hartzen 
duten taldeak, eta honako helbide elektroniko 
honetara igorri beharko da: mediaciondeporti
va@navarra.es

5. NKGIk KA bakoitzaren lana AKREDITATZEN aha
lko du, betiere, lan hori dokumentuetan jasota 
badago, eta dagozkien pertsonek hala eskatzen 
badute.

P. D. Argibideren bat behar izanez gero, edo edozein gauza adierazteko, NKGIrekin harremanetan jartzen ahal zarete honako helbide 
elektroniko honen bidez: mediaciondeportiva@navarra.es  (Tel.: 848 427845)

NKGI-k finkatutako neurriak, kiroltasunaren arduradunei eragiten dietenak:
Ekintza Eskabideak aurkezteko epea

1) KIROL MATERIALA 2019ko urtarrilaren 30etik otsailaren 28ra

2) SARIAK 2019ko apirilaren 5era arte

3) PRESTAKUNTZA 2019ko martxoaren 15era arte

4) JEBO IZENDATZEA Denboraldi osoan

5) AKREDITAZIOAK 2019ko maiatzean

NKGIren Kirol Sustapenerako Atala izanen da erreferentziazko unitatea, eta helbide honen bidez eginen dira hartuemanak: 
mediaciondeportiva@navarra.es
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1. Eranskina 

Partekatutako funtzioak

Kiroltasunaren arduradunek honako eginkizun hauek izanen dituzte nork bere kirol elkartean:

1.1. Bizikidetza positiboa, errespetuzkoa eta berdintasunezkoa erraztea eta bultzatzea kirol testuinguruetan.

1.2. Jarduteko proposamenak bildu, erraztu eta antolatzea bizikidetza hobetzeko eta indarkeria fisikoa, ahozkoa, 
psikologikoa edo soziala ezabatzeko, edozein kirol testuingurutan.

1.3. Joko eremuko balioen ordezkariei laguntzea.

1.4. Gatazkak kudeatzea hitz eginez, entzute aktiboa erraztuz, eta alderdi guztientzat aberasgarriak diren 
irtenbideak bilatuz adostasunaren bidez, baita komunikaziorako bideak ezarriz ere.

1.5. Errespetuz elkar eragitea, besteen eskubideak onartuz.

1.6. Aniztasuna eta desberdintasuna onartu eta errespetatzea kirol jardunean.

1.7. Norberaren edo besteen jarrera bortitz oro baztertzea aktiboki, eta horrelakorik ez onartzea.

1.8. Klubeko taldeen partidetan normaltasuna eta errespetuzko tratua daudela bermatzea, baita egoten ahal 
diren ikusleen artean ere, eta, hori ez bada gertatzen, kanpoko laguntza eskatzea denborarik galdu gabe.

1.9. Jazarpenezko jokabideen aurrean, prebentziorako eta esku hartzeko protokoloa ezagutzea.

1.10. Gertatzen ahal diren jazarpen kasuen prebentzioa eta jarraipena bere gain hartzea, konpromisoa hartuz, 
aholkuak eskatuz eta dagokion protokoloa erabiliz.

1.11. Denboraldiaren hasieran, kiroltasunaren eragileen izendapenak proposatzea talde bakoitzeko kirolarien 
artean, kontuan hartuta kargu horretarako egokiak ote diren.

1.12. Presidenteari eta zuzendaritza batzordeari laguntzea klubeko erregelamendua eta gida honetako jarraibi
deak koherente egiteko lanean.

1.13. Bitartekaritza formal edo informaleko esku hartzeak erraztea, elkarrizketa eremuak sortuz eta gatazken 
aurrean trebetasun sozialak eta komunikazio estrategia ezbortitzak baliatuz.

1.14. Gatazkak eta zailtasun handiko kasuak jakinaraztea NKGIko Kirol Bitartekaritzarako Bulegoari.



2. Eranskina 

Kiroltasunaren arduraduneak (KA) elkartearen 
eta ekipamendu eskabidea 
2019

ELKARTEAREN KIROLTASUN PROGRAMA

KIROL ELKARTEA:

KIROLTASUNAREN ARDURADUNA  (KA):

ELKARTEKO PRESIDENTEAREN ONIRITZIA  
(izena eta sinadura):

EGINKIZUNAK ETA EGITEKOAK

Eginkizunen eta egitekoen deskribapen laburra: Denbora tartea: Parte hartzaileak:

1.

2.

3.

4.

5.

*Gehitu behar beste errenkada.

Data, sinadura eta zigilua

Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuak jakinarazten dizu zuk bidalitako datu pertsonalak Datuak Babesteko Espainiako Bule
goaren Erregistroko fitxategi batean gordeko direla. Fitxategiaren arduradunaren posta helbidea honako hau da: Nafarroa Arena. Kiro
laren Etxea, 1. solairua. Aizagerria plaza, 1. 31006 Iruña. Harremanetarako, mezu elektroniko bat ere bidaltzen ahal duzu honako helbide 
honetara: mediaciondeportiva@navarra.es

Informazio gehiago eskuratu nahi baduzu, eskuragarri dituzu inprimaki normalizatuak Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuaren 
bulegoetan.
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EKIPAMENDU ESKABIDEA

Data: Izena: KA.

Kluba: Kiroltasunaren arduradunen (KA) kopurua

Helbidea: PK:

Biztanleak:

Elkartearen Emaila: Tel. zk:

KA bakoitzaren Emaila: Tel. zk:

Zer kirolez arduratzen den:

KA bakoitzaren kirol ekipamendurako neurria (markatu dagokion letra): S  M  L

Elkarteko beste KA batzuk:

Elkarteko beste KA batzuen izenak: Helbidea, telefono zenbakia, kirolak eta neurria:

OHAR GARRANTZITSUA:

*  __________________________________________ (izendeiturak) KAk konpromisoa hartzen du egungo denboraldi osoan elkarte 
honetako Kiroltasunaren Arduradun gisa jarduteko.

*  Kirol Sustapenerako Atalak elkarte bakoitzaren neurria eta KA kopurua hartuko ditu kontuan, eta izakinak agortu arte emanen da 
materiala.

*  Beharbeharrezkoa da elkartearen kiroltasun programa gehitzea (inprimakia atxiki zaio honi)..

__________________(e)n, 20__(e)ko _______________ren ________(e)(a)n

KAren sinadura:
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