
HEMEN DATOR UDA KANPAINA 2020
Zer da UDA KANPAINA? Ikasturte bukaeran, eta aisialdira begira, kirol berriak ezagutzeko antolatzen

diren ikastaroak.
¿Qué es UDA KANPAINA (campaña verano)? Cursos que se organizan para conocer y practicar nuevos

deportes o actividades de ocio.

IKASTAROAK GOIZ edo ARRATSALDE BATEKO IRTEERAK
Esgrima Gazte xunba Golf-a Surf-a Espeleotxiki

Noiz
Cuándo

Uztailak 13-17 astean
(16:00tatik 17:30tara
bitartean)
 
5 eguneko ikastaroa
 

Aretxabaletan
Uztailak 6 eta 8
(16:00tatik-17:00tara) 
 
Eskoriatzan Uztailak
13 eta 15 (16:00tatik-
17:00tara)

Uztailak 13, 14, 15,
16 eta 20, 21.
(egun bat aukeratu)
 

Goizez 12:00tan eta  
arratsaldez
16:00tan

Norentzat
Dirigido a LH 3-4-5-6 LH 5-6

Non
Dónde

Aretxabaleta edo
Eskoriatzan

Oñatiko “IRELORE”
golf zelaian

Deban
YAKO “Surf eskola”

Otxandioko
"Hontza" parkean

Kuota
Cuota

IZEN EMATEAK / INSCRIPCIONES:
Jarduera hauetan parte hartzeko, izena eman beharko duzue FORMULARIO honen bidez edota zuen ikastetxeko koordinatzailearekin harremanetan jarrita. Ekainaren 24a izango da
izena emateko azken eguna (24a barne). Aukeratutako ekintzaren informazio gutunean adieraziko dizkizuegu ordainketa egiteko jarraibideak.
 
Para poder participar en estas actividades, la inscripción se hará mediante este FORMULARIO o contactando con el coordinador de vuestro centro escolar. El 24 de junio será el último día para
inscribirse (día 24 incluido). Os informaremos de la forma de pago de la cuota, en la hoja informativa de la actividad elegida. 

Leintz Eskola Kiroleko Koordinatzailea taldea KONTAKTUAK HEMEN
leintzeskolakirola.eus

Mendi ibilaldi
gidatuak

LH 3-4-5-6 

Debagoieneko
inguruetan

Dohainik

Uztailak 2 edo 6an
goizeko 9:30tan hasita

Uztailak 3, 10 edo 17
ostiraletan 
Goizeko 10:30tan edo
arratsaldeko 16:00tan
hasita
 

2 orduko ikastaroa

LH 3-4-5-6 LH 5-6

Abentura
parkea 

Uztailak 1, 2 eta 6,
7, 8, 9.
(egun bat aukeratu)
 

Goizez 11:00tan eta  
arratsaldez
16:00tan

LH 3-4-5-6 

Aretxabaletako
Ibarra kiroldegian

23€ 8€ (2 saio) 19€
(ekintza+garraioa)

27€
(ekintza+garraioa)

22€
(ekintza+garraioa)

17€
(ekintza+garraioa)

Oñatiko
“ARRIKRUTZ” koban

LH 1-2-3-4-5-6 

Uztailak 3, 10 edo 17
ostiraletan 
Arratsaldeko 16:30tan
hasita
 
2 orduko bisita

Proposatzen ditugun ekintza guztiek, ezarritako segurtasun neurriak jarraitzen dituzte / Todas las actividades propuestas, siguen las normas de seguridad establecidas.
Plaza mugatuak izango dira segurtasun neurriak jarraitu ahal izateko. Ekintzaren batean izen emate maximoa gaindituz gero, zozketa burutuko da ikasleen artean / Habrá plaza
limitadas para poder cumplir las medidas de seguridad. En caso de sobrepasar el nº de inscripciones, se realizará un sorteo entre los/as interesados/as.
Izena ematen duten ikasleek, ekintzaren inguruko informazio guztia (kontuan izan beharrekoak, eraman beharrekoa, ...) jasoko dute ekintza baino lehen / Los/as participantes
recibirán toda la información a cerca de la actividad con anterioridad

OHAR GARRANTZITSUAK / NOTAS IMPORTANTES:

 

http://ireloregolf.net/?lang=eu
https://yakosurf.com/
https://eus.hontzaextrem.com/
https://forms.gle/jNNpWEuLV1BxB7yL9
https://forms.gle/jNNpWEuLV1BxB7yL9
https://leintzeskolakirola.com/kontaktua/
https://leintzeskolakirola.com/
http://www.xn--oatiturismo-1db.eus/eu/listing-category/arrikrutz/

