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JARDUERAK

KAN
PALDIAK

Kurtso eta jardueretarako plazak mugatuak izango dira. Gutxienezko 
izen-emate bat egon beharko da aurrera eraman ahal izateko.

Kurtso eta jarduera berriei dagokionez, Aranguren ibarrean erroldatutakoek 
lehentasuna izango dute. Hauek zozketaren bitartez erabakiko dira. Zozketa 
egin ondoren, onartutakoei jakinaraziko zaie aranetxea.org web orrian izena 
emateko fitxa bete eta ordainketa bertan erantsi beharko dutela.

Plaza aurrera eraman ahal izateko, zenbaki honetan ingresua egin beharko da: 
ES23 3008 0208 0014 6473 1825 Rural Kutxa. Kontzeptuan, izena eta jarduera 
aipatu beharko dira. Ordainketaren ziurtagiria ekarri edo bidaltzea derrigo-
rrezkoa izango da.

Kurtso eta jardueretan izena emateko Aranetxean bertan edo 948237558 
zenbakira deituz. Lanpostu kopurua, jarduerak, datak pandemiaren bilakaera-
ren mende daude. Edozein aldaketa gure web orrian eta gure sare sozialetan 
argitaratuko dugu.

Aranetxeak, Aranguren Ibarreko Gizarte Zerbitzuekin elkarlanean, 14 eta 35 urte 
bitarteko gazte erroldatuentzako zerbitzu hau eskaintzen du.

Laguntza-zerbitzua da honakoa, psikologiarekin lotutako gaiak lantzeko. Bertan, 
arreta pertsonalizatua eta zuzena eskainiko da. Norbanakoaren psikologiarekin 
loturiko arazoak, zalantzak edota galderak artatuko dira.

Ostiraletan Aranetxeara gerturatu, 17:00etatik 19:00etara.

Beharrezkoa izango da aurretik hitzordua eskatzea.

Datak: Martxoa (5, 12, 26), Apirila (16, 23, 30), Maiatza (7, 14, 21).
Ordutegia: Ostiraletan, 17:00etatik 19:00etara.
Lekua: Aranetxean.

Hitzordu bat edota informazioa eskatu nahi baduzu, jarri harremanetan: 
Mezu bat asesoria@aranetxea.org edo aranetxea@hotmail.com helbidetara 
bidali edo WhatsApp bidez 689808732 zenbakira.

GAZTE ANTZERKIAREN AZKEN ERAKUSKETA

BKZ-RA ATERALDIA

Bertiz Abentura Parkean (Elizondon) antolatutako ateraldia. Bertan kanoi 
jaitsiera eta tirolinak egingo ditugu.

Datak: Maiatzaren 8a, larunbata.
Adinak: 2003 eta 2008 urteetan jaiotakoak (biak barne).
Irteera ordutegia: 09:00etan San Pedro Ikastetxe Publikotik.
Itzulera orgutegia: 17:00etan Elizondotik.
Kuota: 25€ erroldatuak, 50€ erroldatu gabeak. 
Plazak: 12.
Prezioan jarduerak, segurua, asistentzia eta autobusa barne. 
Janaria ez da prezioaren barruan sartzen.

DATUEN BABESA
• Tratamenduaren erantzulea: Aranguren Ibarreko Udala
• Helburua: Jarduera eta txangoetarako izen emateak eta kontrola. Eskola laguntza. 
• Eskubideak: Datuak eskuratu, zuzendu, baliogabetu edo bestelako eskubideak erabiltzeko Udaleko  
 bulegoetara jo dezakezu edo posta elektronikoz dpd@aranguren.es helbidera.  
• Informazio gehiago: www.aranguren.es-eko Pribatutasun Politika

Datak:
- Apirilaren 6a: ibilaldia bizikletaz ibarrean eta hipika.
- Apirilaren 7a: ginkana.
- Apirilaren 8a: elastikoak estanpatzeko tailerra.

Adina: 2007 eta 2008 bitartean jaiotakoak

Prezioak:
 · Erroldatuak: 10 €
 · Erroldatu gabeak: 20 €
 

Irrisarriland parkera (Igantzi) egindako txangoa. 

Eguna: apirilaren 9a, ostirala.
Adina: 2003 eta 2008 bitartean jaiotakoak (biak barne).
Irteera ordua: 09:00etan, San Pedro ikastetxe publikoan.
Itzultzeko ordutegia: 17:00etan, Irrisarri Landetik.
Prezioak:
 · Erroldatuak: 20 €
 · Erroldatu gabeak: 40 €

Plazak: 12.

Prezioan sartzen dira,jarduerak, Rc asegurua, asistentzia eta autobusa. 
Janaria ez dago jardueran sartuta.

Arrauna + piragua + windsurf + belaontzia + pedaloa + jokoak…
Kanpalekuak egiteko osasun baldintzak hobetu beharko dira. Osasun 
arrazoiengatik kanpalekuak egin ezin badira, inskripzio kuotaren 
zenbateko osoa itzuliko da.

2007an eta 2008an jaiotako gazteentzako kanpaldia
Egunak: uztailaren 26tik 30era
Prezioa:      • 80 €, erroldatutako gazteak.
         • 155 €, erroldatu gabeko gazteak.

2004, 2005 eta 2006an jaiotako gazteentzako kanpaldia
Egunak: uztailaren 26tik 29ra.
Prezioa:     • 65 €, erroldatutako gazteak.
     • 125 €, erroldatu gabeko gazteak

Plazak: 12, kanpaldi bakoitzeko.

Plazaren erreserba ordainketa egitean ordainduko da. 

Ospitaleratu ondoren, ez da itzulketarik eginen, salbu eta jarduera modu 
jarraituan egitea galarazten dion arrazoi medikoa edo erakundeari egotz 
dakizkiokeen arrazoiak.

Plaza bakoitzaren titulartasuna pertsonala eta besterenezina da.
Prezioaren barruan ostatua, mantenua, jarduerak eta asegurua sartzen 
dira.

Burlatako, Uharteko, Arangurengo eta Atarrabiako gazteria arloek 
antolatua.

Data: Maiatzak 26, asteazkena.
Ordutegia: 19:00etan.
Lekua: Aranguren Ibarreko kultur etxean.
Sarrerak: Doan. Saioa hasi baino ordu erdi lehenago jaso.
Izenburua: Amets irudiak.
Zuzendaria: Iratxe Garcia-Uriz.

Urte “desberdin” honetan bizi izan dugunaren bitartez, bi lanen ahozko eta 
gorputz-lana erakutsiko dugu, gai nagusi desberdinekin baina batasun 
komun batekin. Amesteko ilusioa.
Gerran dagoen herrialdetik ihes egiten duten haurren ametsetan oinarritu-
tako lehena.
Bigarrena, konfinatzen ari diren nerabe batzuen ametsak.
Bi egoera, bi agertoki, baina abiapuntu eta konexio oso antzekoak 
dituztenak.
Ametsen boterea.

Antzerki tailerrak Nafarroako Antzerki Sarearen bultzada jaso du, Caja Navarra 
Fundazioaren eta la Caixa Gizarte Ekintzaren laguntzarekin.

Aranguren ibarreko artisten basea.
Gazteriaren Alorrak Aranguren Ibarrean jaio eta/edo bizi diren bizi diren 
hiri-artistentzako deialdi irekia proposatzen du, esku-hartze artistikoen 
garapenean parte hartu nahi dutenentzat, hiriko artista eta talde 
artistikoekin informazio- eta komunikazio-kanal bat irekitzeko, proiektu 
horiei arte-kalitatea eskaintzeko eta prekarizazio handia jasaten duen 
sektore artistiko eta kulturala profesionalizatzen laguntzeko.
Informazio gehiago: www.aranetxea.org eta 948237558

ARANETXEA / CASA DE LA JUVENTUD DEL VALLE DE ARANGUREN

K/ Nagusia 2, Bis (Mutiloa)
Telefonoa: 948 23 75 58
www.aranetxea.org 
aranetxea@hotmail.com
Baita Facebook, Instagram eta Twitter-en ere.

Twerking tailerrean, haren jatorria, teknikak eta konbo koreografikoak 
ikasiko dituzu, eta zure parterik sortzaileena ateratzen lagunduko dizugu.
Egunak: martxoan (apirilaren  20 eta 27) eta apirilean (apirilaren 10 eta 
17an).
Adina: 2004 eta 2008 bitartean jaiotakoak (biak barne).

Ordutegia: larunbatetan, 16:30etik 18:00etara.
Prezioa: · Erroldatuak: 15 €
 · Erroldatu gabeak: 30 €
 

Escape room honetan, iraganaldirako bidai bat eginen dugu. Bertan, 
emakumeen bizimodua aztertuko dugu XX. mendean zehar. 

Datak: Apirilaren 23a, ostirala eta apirilaren 24a, larunbata.
Adinak: 14 urtetik gorako gazteentzat.
Ordutegia: 16:00etatik 21:00era.
Prezioa: Doan.
Plazak: mugatuak, izen ematea beharrezkoa izango da, 4-6 parte-hartzaile 
txanda bakoitzeko.
Lekua: Aranetxean.


