
Idrettsaktiviteter - kommunalt tilbud i Benalmádena

Benalmádena kommune har et vell av aktiviteter å tilby barn og voksne.
Oppstart for aktivitetene er 1. oktober, og innskrivingen for å bli medlem i
kommunens idrettstilbud foregår i resepsjonen på Polideportivo Arroyo de la
Miel (rødt kryss på kartet). Åpent til kl. 22.00 mandag til fredag.
Når det er gjort, må man registrere seg på de idrettene man ønsker online.

PROSEDYRE FOR MEDLEMSSKAP
- Personlig oppmøte i Arroyo de la Miels idrettshall (ligger midt i

Avenida Salvador Vicente) med dokumentasjon til både foresatte og
barnet (pass og/eller NIE).

- Hvis dere er registrert i folkeregisteret i Benalmádena/Arroyo de la Miel
(empadronado), så koster det 20 euro å bli medlem, hvis ikke, så
koster det 25 euro. Dette er årsavgiften og skal altså bare betales én
gang i året. Ta med “bevis” for at dere er “empadronados”.

- Betaling for dette må skje enten online eller i banken. Har du
appen til banken din (vet ikke om den må være spansk) og kan betale
online, så kan du vise dette i skranken med en gang og få alt godkjent.
Da skanner man bare “bankkoden” som tilhører betalingen. Har du
ikke mulighet til å betale online, så må du gå i banken eller minibank
og komme tilbake med kvitteringen for at medlemsskapet er betalt,
før alt blir godkjent.

- Når alt dette er gjort får du medlemskortet fysisk i skranken.
Bare til opplysning: Tidligere måtte barna være med for å bli tatt bilde av. Slik er det ikke lenger. Det er ikke
lenger bilde på medlemskortet.

PÅMELDING TIL SELVE AKTIVITETENE
Her er lenken til kommunens side der du finner aktiviteter for barn fra 2,5 år og oppover Aktivitetstilbud Arroyo
De La Miel. Aktivitetene foregår i Arroyo de la Miel og i Benalmádena Pueblo.

HJELP TIL INNMELDING OG PÅMELDING
- Før pandemien hjalp jeg de som ikke kan spansk med hele denne påmeldingsprosessen, men da ble alt

gjort ved oppmøte på Polideportivo Arroyo de la Miel. Nå som det kun er medlemskortet som skal
ordnes med ved oppmøte, og siden jeg har beskrevet nøye hva som må til, så tenker jeg at dere klarer
selv å gjøre dette, mens når det gjelder selve aktivitetene, så kan det være litt vanskeligere å forstå.
Derfor legger jeg til rette for at de som ønsker hjelp til dette kan ta med seg sin egen PC, og så
gjør vi registreringen sammen i et av skolens klasserom (Ronda) torsdag 15. september kl. 14.15
og torsdag 22. september kl. 14.15.

Skulle dere ellers lure på noe, så må dere bare ringe eller sende en melding på WhatsApp, så skal jeg prøve å
svare så godt jeg kan, selv om jeg ikke har greie på alt.
Hilsen Linda Sakseide (kontaktlærer på 2. trinn)
Tlf: 655558743

https://inscripcionesdeportivasbenalmadena.es/es/
https://inscripcionesdeportivasbenalmadena.es/es/

