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TENISA
• 1. TXANDA: Uztailaren 1etik 14ra garatuko da.
 2. TXANDA: Uztailaren 15etik 28ra.
• Bi txandetan ordutegia honakoa izango da:
  9:00etatik 10:00etara
  10:00etatik 11:00etara
  11:00etatik 12:00etara
  12:00etatik 13:00ra

Kirol KanpainaKirol Kanpainao a pa a
IZEN EMATEAK
• Elkargunearen harreran izango da Elkargunearen 

ordutegian.

• Ekainaren 20an hasiko da izen emate epea eta 
pertsona bakoitzak hiru ikasle inskribatu ditzake 
gehienez.

• Plaza mugatuak izango dira eta izena emandako 
ordena errespetatuko da.

MATRIKULA ORDAINKETA
• 25,00€-ko matrikula izango du eta Elkargunearen 

harreran egin beharko da.

6-16 urte 
bitartekoentzat
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PROGRAMA
• Uztailaren 4tik 15era garatuko da. 

BALDINTZAK
• 10-12 urte bitartekoa izatea (LH4 - LH5 eta LH6 mailako haurrak).
• Azkoitiarra izatea.

IZEN EMATEAK
• Elkargunean, Gazte Informazio bulegoan, bere ordutegian.
• Maiatzaren 16tik 20ra ludotekan bazkideak izan direnentzat 

eta Maiatzaren 23tik 27ra beste guztientzat.
• Plaza mugatuak; programa garatzeko gutxieneko izen 

ematea izan beharko du eta haur gehiagok izena eman 
ezkero, izena emandako ordena errespetatuko da.

ORDAINKETA
• Kopurua: 48,00€.
• Familia beretik haur bat baino gehiago izanez gero, bigarren 

haurrak eta ondorengoek 38,00€ ordainduko dute.

PROGRAMA
• Ekintzak ekainaren 27tik uztailaren 8a arte garatuko dira. 

BALDINTZAK
• 13-16 urte bitartekoa izatea (DBH1-DBH4 bitarteko nerabeak)

• Azkoitiarra izatea.

IZEN EMATEAK
• Elkargunean, Gazte informazio bulegoan, bere ordutegian.

• Ekintzak bi txandatan egingo dira.

• Maiatzaren 16tik 20ra.

• Plaza mugatuak; programa garatzeko gutxieneko izen 
ematea  izan beharko du eta nerabe gehiagok izena eman 
ezkero, izena emandako ordena errespetatuko da.

ORDAINKETA
• Programan izen ematea 80,00€ izango da, txandako. Familia 

beretik nerabe bat baino gehiago izanez gero, bigarrenak eta 
ondorengoek 70,00€ ordainduko dute. 

EKARRI BEHARREKO AGIRIAK PLAZA 
LORTU ONDOREN
• Osakidetzako txartelaren fotokopia.

HARREMANETARAKO DATUAK
• Gazte Informazio Bulegoa (Elkargunean); 943026027 edo 

esthergiz2016@gmail.com

• Bulego ordutegia, astelehenetik ostegunera 16:30 - 20:00 
eta ostiraletan 09:30-12:00 eta 16:30-20:00.

Udaleku irekiak
HH3-LH6 mailak

EKARRI BEHARREKO AGIRIAK PLAZA 
LORTU ONDOREN
• Osakidetzako txartelaren fotokopia.

HARREMANETARAKO DATUAK
• Gazte Informazio Bulegoa (Elkargunean); 943026027 edo 

esthergiz2016@gmail.com
• Bulego ordutegia, astelehenetik ostegunera 16:30 - 20:00 

eta ostiraletan 09:30-12:00 eta 16:30-20:00.

OHARRA
• Izena ematen duten haurren gurasoekin programa eta 

hezitzaileak ezagutzeko informazio bilera bat egingo dugu. 

Udaleku irekiak
10-12 urte 

bitartekoentzat
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EKARRI BEHARREKO AGIRIAK
• Izen emate orria beteta.
• Argazkia: lehendabiziko aldiz izena ematen dutenek, 

karnetekoaren neurrikoa edo argazki digitala ekarri beharko 
dute. Aurreko urtetan egon bada ez du argazkia ekarri 
beharrik.

• Osakidetzako txartelaren fotokopia.
• Ordainketa agiria.

HARREMANETARAKO DATUAK
• Alai Batza 943 853043 – uztailajolasean@alaibatza.com

OHARRA
• Lehenengo aldiz parte hartuko duten haurren gurasoentzat 

bilera, ekainaren 24an arratsaldeko 18:00etan Elkargunean 
Oteiza aretoan egingo da. Bilera honetan ekintzen egitaraua 
azalduko da. Zalantzak argitzeko aukera ere izango da.

• Aurtengoan ere, haurrak beti bezala 10:00etan Eliz atarian 
bilduko dira eta ekintzak bukatutakoan, 13:00etan, Eliz 
atarian elkartuko dira gurasoekin.

EKINTZAK
• Uztailaren bi txandatan burutuko dira. Lehenengoa, 

uztailaren 4tik 15era (biak barne) eta bigarrena uztailaren 
18tik 29ra (biak barne).             

• Ekintzak goizez egingo dira 10:00-13:00,  txanda bakoitzean 
egiten den egun pasako eguna izan ezik.

• Era askotako ekintzak izango dira, jolasak, jokoak, egun 
pasa, igerilekuak, musika, antzerkia, dantza, kirola…

BETE BEHARREKO BALDINTZAK
• 2012-2004 urte bitartean jaioa izatea. 2012an jaiotakoentzat 

lehen aldia izango da. Batzuk garbi izango dute txanda 
bakarrean edo bietan izena eman nahi izatea; beste batzuk 
ordea, beraien seme-alaba nola dabilen ikusi nahiko dute, 
bigarren txandan izena eman aurretik. Hauentzat bigarren 
txandarako izena emateko epea uztailaren 8an bukatuko da.

IZEN EMATEA
• Floreaga Salestar ikastetxeko eta Udaletxeko harrera 

bulegoetan, bulego bakoitzaren lan orduetan.
 Elkargunean dagoen Gazte informazio bulegoan astelehene-

tik ostiralera 16:30-19:00 bitartean.
• Izen-ematea on line ere egin daiteke, www.alaibatza.com  

webgunean eskura dagoen formularioa betez.
• Epea maiatzaren 9tik 20ra.

ORDAINKETA
• Kopurua:

- Txanda bakarra: 48,00€. Familia beretik haur bat baino 
gehiago izanez gero, bigarrenak eta ondorengoek 38,00€ 
(udalekuko kamiseta opari).

- Bi txanda: 96,00 €. Familia beretik haur bat baino gehiago 
izanez gero, bigarrenak eta ondorengoek 76,00€ 
(udalekuko kamiseta opari).

• Ordainketa egiteko kontuen zenbakiak:
 - Euskadiko kutxa-Caja laboral:
   ES57 3035 0031 77 0311063370

Udaleku irekiak
13-16 urte 

bitartekoentzat

OHARRA
• Izena ematen duten nerabeen gurasoekin programa eta 

hezitzaileak ezagutzeko aurkezpen bilera bat egingo dugu. 
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