ABENTURANITZA KOLONIAK GORLIZEN
TROKA ABENTURA 2020

Bai, hemen gara! Ez da batere erraza izan eta ez dirudi ere erraza izango
denik. Hori bai, zure seme-alabek beren lagunekin batera, aurten ere, Troka
Abenturaren iarduerak gozatu ahal izateko aukera luzatu nahi dizuegula argi dugu.
Koloniak programa burutu ahal izateko protokolo espezifiko bat ezarri dugu. Taldeen
harrera egiteko orduan aldaketak egin ditugu, baita instalazioetan partaideen
mugikortasunean eta baita materiale espezifiko pertsonalen erabileran. Aldaketa
hauek, iarduerak segurtasun neurri gorenenak erabiliz egitea bermatuko dute. Hauek
dira martxan jarriko ditugun neurriak (neurri hauek aldaketak jaso ditzakete
egoeraren aldaketarekin batera):
Gehienez 5 talde goizez eta 3 talde arratsaldez astelehenetik ostiralera
8 partaide eta begirale 1 talde bakoitzean
Instalazioen barneko mugikortasunaren diseinu espezifikoa, distantzia tarte egokiak
betetzeko asmoz
Talde bakoitzarentzako txoko bereiztuak, baita iarduera bakoitza burutzeko ere
Partaide bakoitzak bere material propioa izango du (musuko hidrofugoa, banaketauztaia, partehartzaileen arteko banatzaile dinamikoa, motxilarako saskia)
Jolasak materialeen elkarbanatzea ekiditzeko diseinatuak izan dira
Eguneko egoerara egokitua dagoen aktibitate-programa diseinatu dugu
Indarrean dagoen legedia betetzen duen materialen garbiketa eta desinfekzioa
Begiraleek hidrogel-a edo ura eta xaboia momentuoro eskuragai izango dute higieneneurrien mantentzea bermatzeko.Tenperatura neurtzeko aukera ere egongo da
Kolonietan parte hartzeko adin-tartea egokitu dugu. Aurten, 8 eta 12 urte bitarteko
umeek parte hartu ahal izango dute. Adin-tartearen egokitzeak kolonietan neurri
hauek modu eraginkorrago batean betetzea bermatuko dute
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!
2008-2012 urte bitarteetan jaiotako umeei zuzendutako udalekuak

IZEN-EMATE EPEA
EKAINAK 10AN IREKITZEN DA
Plazak izen-ematearen ordena
mantenduz betetzen joango dira
Tlf · 946774265
E-maila· troka@troka.com
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ABENTURANITZA KOLONIAK GORLIZEN
TROKA ABENTURA 2020
Ekainaren 22tik Irailaren 4ra bitartean,
astelehenetik ostiralera

Gorlizko Aterpetxearen lur-eremu pribatua, Gorlizko
Hondartza eta bere inguruak.

5 edo 3,5 orduko programak
GOIZEZ
1. Taldea: 9.00etatik 14.00 etara (8 partaide)
2. Taldea: 9.45 etatik 13.15 etara (8 partaide)
3. Taldea: 10.00etatik a 13.30etara (8 partaide)
4. Taldea: 10.15etatik 13.45etara (8 partaide)
5. Taldea: 10.30etatik 14.00etara (8 partaide)
ARRATSALDEZ
6.Taldea: 15.15etatik 18.45etara (8 partaide)
7. Taldea: 15.30etatik 19.00etara (8 partaide)
8. Taldea: de 15.45etatik 19.15etara (8 partaide)
APARTEKO TALDE ITXIA 5 orduz/egunero
(astelehenetik ostiralera 8 partaidera arte, ordutegia zehazteke)
APARTEKO TALDE ITXIA 3.5 orduz /egunero
(astelehenetik ostiralera 8 partaidera arte, ordutegia zehazteke)
Ordutegien lehentasuna inskripzioa markatu behar da, hala ere ordutegiak betetzen
joango gara taldeak - orduak betetzen
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5 ORDUKO PROGRAMAK 5 egunez
3.5 ORDUKO PROGRAMAK 5 egunez
APARTEKO TALDE ITXIA 5 egunez
3.5 ORDU/EGUNEAN
APARTEKO TALDE ITXIA 5 egunez
5 ORDU/EGUNEAN

165.00 € /partaidea
115.00 €/ partaidea
920.00 €/ taldea
1300.00 €/ taldea

Zein abenturanitza-aktibtitate egingo dira?

JOLASAK
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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.
- Hidrogel botea.
- Jantzita ZAPATILAK eta eguneko meteorologiara egokitutako arropa ekartzea
izango litzateke egokiena.
- Uretako jarduerak egiteko likra edo kamiseta (aurten ez dugu neoprenorik
erabiliko).
Egunero motxila hau ekartzea ezinbestekoa da, eguraldiari egokitutako aktibitateak
egiteko aukera eduki ahal izateko. Urte hontan, aldagela itxiak ez dira egongo, beraz
bainu jantziarekin jantzita etortzea gomendatzen da.
¿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.
Kolonietan Covid-19ri dagokion kontingentzia plana dugu.

Izen-ematea egiteko pausuak:
1.
2.
3.
4.

Izen-emate orria bete
Izen-ematearen ordainketa totala egin, jasotako estekaren bidez
Ordainketa egin gabe ez dugu gordeko plaza
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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