












Actividad para mayores de 14 años, o me-
nores acompañados por mayores de edad.
Los menores deberán entregar documento 
de autorización.
Plazas limitadas, prioridad para personas 
empadronados en el Valle de Aranguren. 

















14 urtetik gorakoentzako jarduera, edo 
gazteagoak beti ere, nagusi batek lagundurik. 
Adin txikikoek baimena agiria eraman 
beharko dute. 
Plaza mugatuak izango dira. Aranguren 
Ibarrean erroldatutakoek lehentasuna izango 
dute.



JARDUERAK
X  3x3 futbol
lehiaketa:

Aranetxea koadrilen arteko v lehiaketa

Eguberritako lehiaketak
Aranetxean

KATAN, PINTXAZO, MUS, PARTXIS, PLAY STATION…

Zer da?
Azaroko ostiraletako lau gauetan zehar (7, 14, 21, 28) Aranguren Ibarreko koadrilen arteko 
aisialdi lehiaketa ezberdinak egingo dira. Taldeek -gehienez 10-  lehiaketa guztietan hartuko 
dute parte. Osotara puntu gehien lortzen duten bi taldeek sari bikaina lortuko dute. 
Taldeak gizonezkoenak, emakumezkoenak edo mistoak izan daitezke. 
Parte hartzaile bakoitzak egunean jolas bat bakarrik egin ahalko du. 

Nork hartzen du parte?
Taldeak gutxienez 6 eta gehienez 12 pertsonez osatuak egongo dira. Izena eman dutenen 
artean, askatasun osoz erabakiko dute nork hartuko duen parte joko eta egun bakoitzean.  
Aurrez emandako izen emate zerrendan ez daudenek ezin izango dute parte hartu.

Adinak
1979 eta 1996 urte tartean jaiotakoez osatutako taldeek lehentasuna izango dute. Baina 
jardueretan 1996 baino lehen jaiotako pertsona guztiek parte hartu ahalko dute. 

Izen-emateak:
Izen-emateko bete behar den orria Aranetxean jasoko da taldeko 12 €-ko kopuruarekin 
batera.
Izen emateko epe amaiera: urriak 19. 
Mugatutako plazak.

Lehiaketak: Haurrak, Emakumezkoak eta 
Gizonezkoak. 
Data: Urtarrilak 3. larunbata.
Ordutegia: 10:00etatik 18:00etara.
Lekua: Aranguren Ibarreko Kiroldegia.
Izen emateak: 10 € taldeko abenduaren 28        
       baino lehen. Haurrak dohainik. 
Zozketa: Asteartea, abenduak 30, 20:00etan.

Datak: abenduak 26tik 30era.
Adinak: Junior Lehiaketak, 1998 eta 2002 urte artean jaioak.
                Nagusien Lehiaketak, 1998 baino lehen jaioak.
1979 eta 2002 urte bitartean jaiotako eta Aranguren Ibarrean 
erroldatutako pertsonek lehentasuna izango dute.

Datuen Babesa: Abenduaren 13ko Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoari jarraiki, jakinarazten zaizu datu hauek Aranguren Ibarreko Udalaren fitxategi batean bilduko 
direla 2013 urteko beren kudeaketarako. Erraztutako datuak jarduera ezberdinak ematen dituzten pertsonei jakinaraziko zaizkie ikastaroen garapena eta jakinarazpen ezberdinak 
errazteko. Pertsona horiek Aranguren Ibarreko Udalarekin kontratu bidezko harremana izango dute. Interesa dutenek Udalaren aurrean aldatu, baliogabetu eta datu horien kontra 
egiteko eskubidea baliatu ahalko dute. Baliogabetzeko eskubideak, datuak jarduerako zerrendatik desagertuko direnez, jardueran baja ematea ekarriko du eta zerbitzua bertan behera 
utziko du. 


