MULTIABENTURA UDALEKUAK 2018
BAZTAN-BERTIZ (NAFARROA)

ANTOLATZAILEA: BKZ NAFARROA ABENTURA
BKZ-k (Bidasoa Kultur Zerbitzuak S.L.) 20 urte baino gehiago darama
multiabentura udalekuak antolatzen

INFORMAZIO ETA IZEN EMATEA
Tel.: 948592322 Faxa: 948592102 info@navarraaventura.com
INFORMAZIO OROKORRA
1.- EKINTZAK (Ekintza guztiak adin ezberdinetara egokituta daude): Arroil jeitsiera (hastapenekoa), Piragua,
Abentura parkea, Arkua, Rokodromoa, Tirolinak, Mendi ateraldiak, Tailerrak, Baztan Abentura Park…
2.- PREZIOA: 285 euro. Sartzen da: Ostatua aterpean, 5 pentsio oso, barne desplazamenduak, aisialdiko begiraleak,
abentura kiroletako begiraleak, ekintzak material guztiarekin, R.C. eta Asistentzia aseguruak.
Antolakuntzak Iruña, Gasteiz, Bilbo eta Donostiatik autobusa dohainik jarriko du beti ere hiri bakoitzatik gutxienez
20 haurrek parte hartzen badute.
Ordainketa kontu zenbaki honetan egin beharko da: ES63 30080050311024443622 (Nafarroako Rural Kutxa)
(GARRANTZITSUA: Ordainketa egiterakoan azalpenean partehartzailearen izen abizenak agertu beharko dira eta ze
txandatan (data) apuntatzen den.
3.- TXANDAK: Gutxienezko taldea 25 lagun txanda bakoitzeko.
EUSKERA:
 Ekainak 21-26
 Ekainak 26-uztailak 1
 Uztailak 1-6 AUKERIK DAGOEN GALDETU
 Uztailak 6-11 AUKERIK DAGOEN GALDETU
 Uztailak 11-16 AUKERIK DAGOEN GALDETU
 Uztailak 16-21 AUKERIK DAGOEN GALDETU
 Uztailak 21-26
 Uztailak 26-31
 Uztailak 31-abuztuak 5
 Abuztuak 5-10
 Abuztuak 10-15
 Abuztuak 15-20
 Abuztuak 20-25

GAZTELERA:
 Ekainak 22-27
 Ekainak 27-uztailak 2
 Uztailak 2-7 AUKERIK

DAGOEN

GALDETU





Abuztuak 11-16
Abuztuak 16-21
Abuztuak 21-26

4.- ADINA: Txanda guztiak 7 eta 15 urte bitarteko haurrei zuzenduta daude. Udalekuan adinaren arabera banatuko
zaie: 7-11 urte eta 12-15 urte gutxi gora behera.
5.- ESKAERAK BAKARKA EDO TALDEKA EGIN DAITEZKE: Eskaerak taldeka egiten direnean grapatuta bidali beharko
dira amankomuneko lehenengo orria eta bakoitzak bete beharko duen bigarren orria. Onarpena taldeko
arduradunari jakinaraziko zaio eta berak taldeko beste partaideei jakinarazi beharko die.
6.- Izena emateko izen emate fitxa bete behar da (1 eta 2 orriak) eta Gizarte Segurantzaren txartelaren kopia eta
ordainagiriarekin batera helbide hontara bidali: BKZ (Bidasoa Kultur Zebitzuak), Bertiz Aterpea, 31793 Narbarte.
Baita ere fax edo posta elektronikoz bidali daiteke: Fax: 948592102 E-mail-a: info@navarraaventura.com
7.- ITZULPENAK: Antolakuntzak eskaera onartzen ez badu dirua itzuliko du. Udalekuan onartuak izan eta gero,
dirua itzultzea eskatzen bada, mediku ziurtagiria aurkeztu beharko da.
8.- ITXARON LISTA: Norbait lekurik gabe gelditzen bada itxaron listan geldituko da eta bajaren bat egonez gero
telefonoz deituko zaio.

INFORMAZIO GEHIAGO:
o ALOJAMENDUA: Aterpean.
o JOAN ETORRIA: Antolakuntzak Iruña, Gasteiz, Bilbo eta Donostiatik autobusa dohainik jarriko du beti ere hiri
bakoitzetik gutxienez 20 haurrek parte hartzen badute.
Norbaitek ez badu zerbitzu hau erabili behar antolakuntzari jakinarazi beharko dio.
o UDALEKURA EKARRI BEHARREKOAK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Galtza luze eta motzak.
Kamisetak.
Txandala.
Txubaskeroa.
Jertsea edo forro polar fina.
Barruko arropak-Mudak eta galtzerdiak.
Pijama.
Kirol zapatilak eta mendiko botak (ez
erosi berriak, botak ez badituzte beste
zapatila pare bat ekarri).
9. Txankletak dutxarako.
10. Uretako ekintzak egiteko: Bustizeko
zapatila zaharrak, bainujantzia, eta
toalla.

11. Norberaren garbiketarako gauzak eta
dutxarako toalla.
12. Txapela.
13. Eguzkitarako krema.
14. Ekintzetara eramateko motxila txikia.
15. Lo zakua.
16. Esterilla.
17. Linterna.
18. Kantinplora.
* Komenigarria da gazteek ekartzen dutena
izen abizenekin markatzea.

o DIRUA: Ez dute diru askorik behar, ez baituzte behar handirik izanen.
o EZ DA KOMENIGARRIA Mugikorrak, MP3, MP4, argazki kamerak… balio handiko gauzak etb ekartzea.
o TELEFONOA: Udalekuaren dinamika ez hausteko gazteei ez zaizkie telefono deirik pasatuko. Udalekuko
zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen badu haurra eta senideen arteko harreman telefonikoa baimenduko du.
o BISITAK: Ez dira gomendatzen eta aldez aurretik gurasoek edo tutoreek eskatutakoak onartuko dira bakarrik.
o UDALEKUA UZTEA: Norbaitek udalekutik bukatu baino lehen aldegin beharko balu, bere guraso edo tutoreak
sinatutako idatzi bat aurkeztu beharko dute.
o DIETA BEREZIAK, ERITASUN, ALERGIAK: Izen emate fitxan dagokion atala bete eta medikuaren txostena erantsi.
o ARGAZKI ETA IRUDIAK: Izen emate fitxan argazkiak eta irudiak egin eta erabili ahal izateko baimena eskatzen
dizuegu.
o Antolakuntzak udalekuaren dinamika edo arauak errespetatzen ez dutenen edo gainontzekoentzat kaltegarriak
diren jarrerak dituztenen kanporatzea erabaki lezake.
o

EGITARAUA:
EGUNA
1
2
3
4
5

GOIZA

ARRATSALDEA
Bertiz Abentura Park eta
arkua
Arroil jeitsiera (hastapenekoa)
Tirolinak
Baztan Abentura Park
Piragua
Mendi ibilbidea
Rokodromoa
festa prestatu

GAUA
Elkar ezagutzeko jokoak
Gaubela
Gaubela
Gaubela
Azken eguneko festa

6
Itzulera
*Antolakuntzak arrazoi ezberdinengatik (eguraldi txarra…) egitaraua aldatzeko eskubidea
izanen du. Ekintzen ordena txandaren arabera aldatu daiteke.

MULTIABENTURA UDALEKUAK 2018
BAZTAN-BERTIZ (NAFARROA)
IZEN EMATE FITXA

GARRANTZITSUA:
IZENA EMATEKO FITXA HAU (1 eta 2 orriak) BETE BEHAR DA ETA GIZARTE SEGURANTZAKO TXARTELAREN
FOTOKOPIA ETA ORDAINAGIRIAREKIN BATERA helbide honetara bidali:
BKZ (Bidasoa Kultur Zerbitzuak), Bertiz Aterpea, 31793 Narbarte.
Fax-ez edo posta elektronikoz ere bidali daiteke: Fax: 948592102
info@navarraaventura.com
IZEN ABIZENAK: ............................................................................................................................................................
ADINA: ………… MAILA: .............................................. IKASTETXEA…………………………………………….................................
*ESKAERA TALDEKA EGIN DAITEKE: Kasu honetan taldea osatzen duten haur guztien izen abizenak jarri behar dira:
Eskaerak taldeka egiteko aukera dago. Kasu honetan denon artean amankomuneko lehenengo orri hau bete beharko
duzue eta hurrengo orriak partehartzaile bakoitzak bete beharko du, orri guziak grapatu eta bidali beharko dira.
Onarpena arduradunari jakinaraziko zaio eta honek gainontzeko partaideei jakinarazi beharko die.
PARTEHARTZAILEEN IZEN ABIZENAK
1.-………………………………………………… 6.-………………………………………………………… 11.-……………………………………………………….
2.-………………………………………………… 7.-………………………………………………………… 12.-……………………………………………………….
3.-………………………………………………… 8.-………………………………………………………… 13.-……………………………………………………….
4.-………………………………………………… 9.-………………………………………………………… 14.-……………………………………………………….
5.-………………………………………………… 10.-………………………………………………………. 15.-……………………………………………………….

TXANDAK: Lehentasuna kontutan hartuz 3 txanda aukeratzea gomendatzen da: 1goa, 2garren eta 3garren.
EUSKERA:
□Ekainak 21-26

□Ekainak 26-Uztailak 1
□Uztailak 1-6 AUKERIK DAGOEN GALDETU
□Uztailak 6-11 AUKERIK DAGOEN GALDETU
□Uztailak 11-16 AUKERIK DAGOEN GALDETU
□Uztailak 16-21 AUKERIK DAGOEN GALDETU
□Uztailak 21-26
□Uztailak 26-31
□Uztailak 31-abuztuak 5
□Abuztuak 5-10
□Abuztuak 10-15
□Abuztuak 15-20
□Abuztuak 20-25

GAZTELERA:
□Ekainak 22-27

□Ekainak 27-uztailak 2
□Uztailak
2-7
AUKERIK
DAGOEN GALDETU

□Abuztuak 11-16
□Abuztuak 16-21
□Abuztuak 21-26

ERRESERBA BAIEZTATZEKO ARDURADUNA:
IZEN ABIZENAK:
TELEFONOA (FIJOA ETA MUGIKORRA):
E-MAIL-a:
ETXEKO HELBIDEA:
1go orria

NORBERAREN FITXA:
Izen-abizenak:

Sexua:

Jaiotze data:

Adina:

Helbidea:

Herria:

Posta kodea:

Ikasten duen ikastetxearen izena:
Aita, ama edo tutorearen izen abizenak:
Guraso edo Tutorearen telefonoa (fijoa eta mugikorra):
Email-a:
1.- Gizarte segurantzako zenbakia:
2.- Botikaren bat hartzen du? Ze botika eta nola?

3.- Alergiaren bat badu?/ Zeri?*

4.- Aipatu beharreko eritasunen bat badu?*

5.- Medikuntza, psikologiko eta portaera etb. inguruko datuak
6.- Igeri egiten badaki?
7.- Oharrak
* Eritasun, alergia etb. kasuan medikuaren txostena erantsi.
BAIMENAK:
……………………………………...(N.A.N.………………………)jaun/andereak,……………………………………….....(N.A.N………………………..)ren aita /ama-k, 2018ko Multiabentura udalekuan parte hartzeko baimena ematen dio eta antolakuntzak proposatzen
dituen ekintza eta baldintzak onartzen ditu. Aldi berean ZIURTATZEN du bere seme/alaba-k ez duela inolako eritasun
edo/eta arazo fisiko edo psikiko-rik ekintzetan parte hartzeko, bere eta gainerako partehartzaileen segurtasunerako.
“LOPD 15/1999”-ren arabera, BAIMENA ematen dio antolakuntzari datu pertsonalak erabiltzeko egonaldia behar bezala
antolatzeko, eta kanpaldian argazkiak eta irudiak hartu eta erabili ahal izateko.
Data:……………………………………………....

Sinadura:…………………………………………………

BALDINTZA OROKORRAK:
1.- Ordainketaren itzulpena: Kuota bueltatzeko mediku ziurtagiria aurkeztu beharko da.
2.- Larrialdiak eta garraioak: Antolakuntzak larrialdiren bat gertatzen bada beharrezkoak diren erabakiak hartzeko eta
bere ibilgailuetan desplazamenduak egiteko baimena du.
3.- Eritasun, alergia etb. izatekotan fitxan dagokion atala bete eta medikuaren txostena erantsi beharko da.
Haurren batek udalekuan eritasun edo istripuren bat izaten badu antolakuntzak haurra osasun zentrora eramateko
baimena izanen du baita medikuak agindutako sendagaiak emateko ere.
4.- Argazki eta irudiak: Antolakuntzak udalekuan argazkiak eta irudiak hartu eta erabili ahal izateko baimena du.
5.- Antolakuntza ez da arduratuko galtzen edo desagertzen diren umeen gauzetaz.
2. Orria

