ABENTURANITZA KOLONIAK GORLIZ-en
TROKA ABENTURA 2019

Uda honetan zure seme-alabek begirale profesionalen gidaritzapean, seguratasun
osoz, naturan abenturanitza-aktibitate desberdinak frogatuz bere lagunekin edo
lagun berriekin momentu ahaztezinak bizitzea nahi duzu? Erantzuna baiezkoa bada,
euskerazko kolonia hauek zuen interesekoak dira!
2007-2013 urte bitarteetan jaiotako umeei zuzendutako udalekuak.

IZEN-EMATE EPEA IREKITA
plazak bukatu bitartean
Tlf · 946774265
Email· troka@troka.com

Ekainaren 24tik
abuztuaren 30era,
astelehenetik ostiralera.

Gorlizko Aterpetxearen
lur-eremu pribatua eta
Gorliz-ko hondartza
eta inguruak.

Aukera 1: 9:00-14:00
Jolasak +
Abenturanitza- Aktibitateak.
Aukera 2: 10:30-14:00
Abenturanitza aktibitateak

Aukera1:
125.00 €/astea.
Aukera 2:
87.50 €/astea.
BEZ-a barne.
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Zein abenturanitza-aktibitate egingo dira?

JOLASAK

Asteko plangintza adibide bat moduan*:
9:0010:30
10:3014:00

Astelehena
Jolasak

Asteartea
Jolasak

Ezagupenjolasak

Eskalada

Tirolina

Asteazkena
Jolasak

Arkojaurtiketa
Hamaiketakoa
Bodyboard
Abentura
parkea

Osteguna
Jolasak

Ostirala
Jolasak

Mendi-ibilia

Karts
pedalekin

Mendi-ibilia

Ginkana

*Aktibitate guzti hauek egingo dira, baina ez dira zertan horrela antolatuta egongo,
aste bakoitza, taldearen arabera eta meteorologiaren arabera aldaketak egongo dira.
Meteorologiak ez badigu aktibitateren bat egiten uzten, programako beste aktibitate
batengatik aldatua izango da, astean zehar beste momentu batean eginez. Aldaketa
ezinezkoa den kasuetan aktibitate alternatiboak egingo dira.
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Zer ekarri behar da egunero?
Motxila txiki batean:
-Bainu-jantzia
-Sandaliak
-Esku-oihala
-Eguzkiko krema
-Eguzkirako kapela
-Zira
-Ura
-Zeozer jateko edo hamaiketakoa.
-Jantzita ZAPATILAK eta eguneko meteorologiara egokitutako arropa ekartzea izango
litzateke egokiena.
Egunero motxila hau ekartzea ezinbestekoa da, meteorologiara egokitutako
aktibitateak egiteko aukera eduki ahal izateko.
¿Zergaitik udalekuak Troka Abenturarekin?
-

2000 metro karratuko lur-eremua, hondartza parean.
Begirale profesionalen lan-taldea, dagokion lan-kontratuarekin, lan egindako
ordu kopuru guztiak biltzen dituena.
Itsas-lur eremuaren domeinu publikoan uretako ekintzak egiteko
beharrezkoak diren baimenak ditugu.
Erantzukizun zibileko eta istripu-aseguruak partaide guztientzako.
Partaideen adina eta garapen psikomotorrera egokitutako aktibitateak.

Izen-ematea egiteko pausuak:
1. Izen-emate orria bete.
2. Izen-ematearen ordainketa totala egin, izen-emate orrian agertzen den banku
korronte zenbakian.
3. Izen-emate orria beterik eta sinatuta eta ordainketaren ziurtagiria
troka@troka.com emailera bidali edo gure bulegora ekarri (Gorlizko
Aterpetxea)
Ez da plazarik gordeko bi hauek jaso gabe.
4. Disponibilitatea begiratuko dugu eta plazarik libre egotekotan, zuen erreserba
berehala gordeko da.
5. Plazarik ez baldin badago zuek eskatutako datetan, data aldaketa edo
ordainketaren itzulpen totala egingo da.
Izen-ematea egitean, zuen seme-alaben bila nor/nortzuk etorriko den/diren zehaztea
eskatuko dizuegu, baita beraien kontura etxera joateko zuen baimena duten edo ez.
Hau informazio oso garrantzitsua da zuen seme-alaben segurtasuna bermatzeko.
Eskerrik asko!
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