
MENDIGORRIA

DURANGO

GASTEIZ

BERGARA

DONOSTIA

LARRAUL

ETXARRI ARANATZ

UDALEKU GUZTIAK:
* Izen-ematea egiteko bi aukera daude: online Berbaroren  
   webgunearen bitartez, edo gure bulegoan (astelehenetik
   ostiralera 09:00 - 13:30 // 15:30 - 18:30).
* Ez da onartuko izen-ematerik emailez edo telefonoz.
* Izen-ematean jasoko diren datuak: izen-abizenak,
      telefonoa, emaila eta jaiotza data.
* Martxoaren 16rako fitxa entregatuta eta ordainketa
   eginda ez badago, plaza galdu egingo da.
* Udalekuak ezarrita duen plaza kopuru minimoa ez bada
   betetzen, udaleku hori bertan behera geldituko da.

UDAN OLGETAN:
* Ez da zozketarik egingo. Izena eman ahala banatuko
   di   dira plazak.

UDALEKU FINKOAK ETA IBILTARIAK:
* Bakarka, binaka edo hirunaka eman ahalko da izena.
* Plaza kopurua baino izen-emate gehiago badaude, 
   zozketa egingo da. Zozketarako, zenbaki bakarra izango 
   du izena eman duen norbanako edo taldeak.
* Plaza guztiak bete ezean, izena eman duten guztiak
   onartu   onartuko dira eta ez da zozketarik egingo. Kasu horretan,
   plaza libreak eskaintzeko, ezohiko deialdia irekiko da.
 
HOBARIAK:
* % 10 Berbaroko bazkideek
* % 5 bi neba-arreba badira
* % 10 hiru neba-arreba badira
(P(Prezio guztiei aplikatuko zaie, Udan Olgetan udalekuko 
jantokiari izan ezik)

Laubideta kalea 6A, Durango
946 202 540 / aisialdia@berbaro.eus

@berbaro
@berbaroelkartea

www.berbaro.eus
Berbaro elkartea

UDALEKUAK
2023



UDAN
OLGETAN

UDALEKU
FINKOAK

UDALEKU
IBILTARIAK

LARRAUL
(GIPUZKOA)

ekainak 26 -
uztailak 5
LH3-LH4
320 €

MENDIGORRIA
(NAFARROA)
uztailak 13 - 24
LH5-LH6
 320 €

IBILTARI
TXIKIA
(ETXARRI ARANATZ-
GASTEIZ)
ekainak 27 -
uztailak 8
 DBH1-DBH2 DBH1-DBH2 320 €

IBILTARI
HANDIA

(BERGARA-DONOSTIA)
uztailak 9 - 20
DBH3-DBH4-BATX1

320 €

(DURANGO)
NORI ZUZENDUA
4-10 urte bitartekoei
(2018-2013 urteen artean jaioak)

DATAK
1. txanda: ekainaren 26tik uztailaren 7ra
2. txanda: uztailaren 10etik 21era
(Bi t(Bi txandetan izena emateko aukera dago)

ORDUTEGIA
Astelehenetik ostiralera 09:00etatik 
13:30era
(Astean behin egun osoko irteera 16:00ak arte)

JANTOKI ZERBITZUA AUKERAN
Ibaizabal Ikastolan
Umeak 15:00eUmeak 15:00etan batu beharko dira Ibaizabalen

PREZIOAK
Egonaldien kuota:

Osorik
265 €
184 €

2. txanda
145 €
92 €

1. txanda
145 €
92 €

Egonaldia
Jantokia


