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AURKEZPENA
Hiria eremu pribilegiatua da, hainbat jarduera garatzeko eta askotariko bizipenak bizitzeko aukera es-
kaintzen du, eta pertsonak dira protagonista nagusiak. Testuinguru horretan, aisialdiko jarduerek la-
guntza paregabea ematen dute familia-denborak eta ordutegiak antolatzeko, eta tresna baliagarriak 
dira, baita ere, pertsonen erabateko garapenerako. Horixe da, hain zuzen ere, oporretarako jardueren 
katalogo honen helburua.

2014ko ekaineko azkeneko astetik irailaren lehenengo astera bitartean garatuko diren oporretarako 
udal-programen eskaintza biltzen du argitalpen honek. Udaleko sailen artean koordinatutako eskaintza 
da, askotariko jarduerak biltzen dituena, bai gaien aldetik (musika-jarduerak, aisialdikoak, ingurumena-
rekin lotutakoak, kirol-jarduerak, etab.), bai pertsonen adinaren aldetik ere (4 urtetik 17 urtera artekoei 
zuzentzen zaie).

Programa hauen helburuen artean daude, besteak beste, sormena, gizalegea, bizikidetza, inklusibota-
suna, iraunkortasuna, etab. Hiria hezkuntzarako gune iraunkor gisa definitzen dute balio horiek, eta, 
beraz, aisialdiko proposamen hauek garatzeko gune aproposa osatzen laguntzen dute.

2013. urteko udan, 8 programa eskaini genituen, 35 jarduera desberdin guztira, eta 4.500 pertsonak baino 
gehiagok hartu zuten parte berorietan. Urte honetarako, esku-hartze horiez gain, Ataria zentroko uda-
lekuen eskaintza abiaraziko da, Salburuako hezeguneen aberastasuna nabarmendu nahi duena; bestalde, 
abenturarako udalekuak ere eskainiko dira, udalaren ludokluben sarearen bidez.

Azken batean, argitalpen hau tresna bikaina da gure haur eta gazteen aberastasuna sustatzeko eta ga-
rapen pertsonala eta soziala lortzeko, hiri honetan bizi garen pertsonen bizi-kalitatea areagotzeko ba-
liabide ezin hobea izateaz gain. 

Goza ezazue!
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<< aurkibidea

JOLAS 
TXOKOAK
Jolas Txokoak aisialdirako hezkuntza-zerbitzuak dira. 
Hauek dira osagai nagusiak: jolasak, ondo pasatzeko 
jarduerak, txangoak eta hiriko zenbait lekutara bisitak 
egitea.

HARTZAILEAK
2008tik 2010era bitartean jaiotako umeak, Gasteizko udale-
rrian erroldatuak. 

ANTOLAMENDUA
Lekua, egutegia eta ordutegia:

JOLAS TXOKOAK 
JANTOKIRIK GABE

ORDUTEGIA: 09:15etik 13:15era, 
ASTELEHENETIK OSTIRALERA

TOKI KOPURUA

LEKUA EKAINAREN 30etik 11ra UZTAILAREN 14tik 24ra

CEIP Ibaiondo HLHI
Tarragona kalea 9

60 60

CEIP Aranbizkarra HLHI
Burgos kalea z/g

30 -

CPI Sansomendi IPI (hiru hizkuntzatan)

Paula Montal kalea z/g
30 -

CEIP Odón de Apraiz HLHI
Nafarroako Errege-Erreginen kalea, z/g

30 -

CEIP Landazuri HLHI (hiru hizkuntzatan)

Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea 5
40 -

CEIP Salburua HLHI
Paris hiribidea 2

50 30

JOLAS TXOKOAK 
JANTOKIAREKIN

ORDUTEGIA: 09:15etik 15:15era, 
ASTELEHENETIK OSTIRALERA.

TOKI KOPURUA

LEKUA
EKAINAREN 30etik 
UZTAILAREN 11ra

UZTAILAREN 14tik 24ra

CEIP Judimendi HLHI (hiru hizkuntzatan) 

Judimendi etorbidea z/g
30 -

CEIP Odón de Apraiz HLHI
Nafarroako Errege-Erreginen kalea z/g

30 30
 Leku hauetan, Jolas Txokoa 

euskaraz, gaztelaniaz eta 
ingelesez izango da.

BALIOAK
Ekitatea eta Inklusioa.

HELBURUAK
• Haurraren garapen pertsonal 

eta soziala erraztea.
• Ekitate eta inklusio balioen 

transmisioa sustatzea.
• Aisian eta denbora librean 

heziketarekin eta jolasarekin 
lotutako alderdiak sustatzea.
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<< aurkibidea

Parte-hartzaile kopurua, gehienez: 420. Hezkuntza premia 
bereziak dituzten haurrak zuzenean sartuko dira. Leku batean 
hezkuntza premia berezien eskabide kopurua lekuen %6 baino 
handiagoa bada, eskabide horiekin zozketa egingo da. Zozke-
tan lekurik lortzen ez duten hezkuntza premia bereziko hau-
rrek aukera izango dute beste leku bat lortzeko.

Bestetik, leku bakoitzari esleitutako lekuen % 5 kasu haueta-
rako gordeko dira:

• Premia sozialak dituzten famili unitateetako haurrak.
• Famili unitatean genero-indarkeriarekin lotutako 

egoeraren bat duten haurrak.

Bi egoera horiek kontuan hartuko dira bakarrik Gasteizko Uda-
leko Gizarte Gaien eta Adinekoen Saileko Gizarte Zerbitzuak 
igorri baditu.

Txoko bakoitzerako aurkezten den eskabide kopurua kontuan 
hartuta, antolatzaileek leku kopurua egokitzeko eskubidea 
izango dute zozketa egin baino lehen, edo jarduera bertan 
behera uzteko eskubidea, baldin eta eskabideak lekuak baino 
askoz gutxiago badira.

Hizkuntza: Euskaraz, bi hizkuntzatan eta hiru hizkuntzatan 
(azken hori adierazitako ikastetxeetan bakarrik). Haur 
taldeak osatuko dira aukeratutako hizkuntzaren arabera. 
Ezinezkoa bada, gehienek eskatutakoa hartuko da aintzat, hiru 
hizkuntzatan egiten diren jolas txokoetan izan ezik, horietan 
denek oro har hiru hizkuntzak erabili beharko dituztelarik ez 
baita horietako bakarra edo bi aukeratzerik izango.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
(Ikus 26. orrialdeko eranskina).

Leku bakoitzeko ordaindu beharreko prezio publiko orokorra:

JOLAS TXOKOAK JANTOKIRIK GABE
EKAINAREN 30etik UZTAILAREN 11ra UZTAILAREN 14tik 24ra

52,72€ 47,45€

JOLAS TXOKOAK JANTOKIAREKIN
EKAINAREN 30etik UZTAILAREN 11ra UZTAILAREN 14tik 24ra

86,51€ 77,86€

Parte hartzaile bakoitzak hamabostaldi bakarra eskatu ahalko du.

INFORMAZIOA
TELEFONOA:
010 edo 945 161 100.

WEBGUNEA:
www.vitoria-gasteiz.org/hezkuntza

ANTOLATZAILEA
Udaleko Hezkuntza Zerbitzua.

Herritarrentzako Zerbitzuen eta 
Kirolen Saila.

LAGUNTZAILEAK
Udaleko Informazioaren 
Teknologien Saila eta ikastetxeak.

07

http://www.vitoria-gasteiz.org/hezkuntza


<< aurkibidea

UDAKO 
LUDOTEKAK
Gasteizko Udalaren Ludoteka Sarekook aukera 
eskaintzen dizuegu opor garaian ondo pasatzeko. Gure 
helburu nagusia honako hau da: gure seme-alabek ikas 
dezaten aisialdia modu osasungarrian, jolasean eta 
sormena lantzen ematen; eta hori guztia jolasaren, 
mugimenduaren eta hainbat jardueren bitartez.

HARTZAILEAK
2005etik eta 2009ra bitartean jaiotako umeak.

ANTOLAMENDUA
Lekua, egutegia eta ordutegia:

UDAKO 
LUDOTEKAK

ORDUTEGIA: 09:00tik 13:00ra, 
ASTELEHENETIK OSTIRALERA.

LEKU KOPURUA

LEKUA EKAINAREN 23tik 27ra
EKAINAREN 30etik 
UZTAILAREN 4ra

Aldabe 20

Arana 20

Arriaga 20 20

Ariznabarra 20 20

Landatxo 20

Pilar 20 20

Hegoalde 20 20

Ibaiondo 20 20

Iparralde 20 20

Judimendi 20

Lakua 20 20

Parte-hartzaile kopurua: gehienez 360 leku.

Hizkuntza: ele bietan (euskaraz eta gaztelaniaz).

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Prezioa: Asteko: Bazkideek 16,00€; ez bazkideek 26,00€.

BALIOAK
Bizi-kalitatea, Sormena eta 
Identitatea.

HELBURUAK
• Udan zehar, aisialdirako 

aukera bat eskaintzea, non 
jolasa eta kultura uztartzen 
diren, eta, horren bitartez, 
gure umeei bizitzeko ohitura 
osasungarriak hartzen 
laguntzea.

• Euskara komunikazio-
hizkuntza izatea, inguruko 
ikastetxeetako eredu 
linguistikoari jarraiki.

• Guraso edota aitona-
amonei begira ere, ikasturtea 
amaitzen denean, lan bizitza 
eta uztartzeko beharrei 
erantzutea.
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<< aurkibidea

ZOZKETAREN OINARRIAK, LEKUAK ESLEITZEKO

1. ESKABIDEAK NOLA BETE
Eskabidean argi eta garbi idatzi behar duzu ze kode duen egin nahi 
duzun asteak (adibidez, 01001). Eta kontuan har ezazu, askoz jota, lau 
aukeratu ditzakezula. Zozketan laguneko aste bat esleituko da. Dena 
den, inon leku libreak geratuko balira, bigarren aste bat lortzeko 
aukera izango zenuke.

Hona hemen jarduera bakoitzaren kodea, lekua eta data:

KODEAK LUDOTEKAK IRAUPENA
01001 ALDABE Ekainaren 23tik 27ra
01002 ARANA Ekainaren 30etik uztailaren 4ra
01003 ARRIAGA Ekainaren 23tik 27ra
01004 ARRIAGA Ekainaren 30etik uztailaren 4ra
01005 ARIZNABARRA Ekainaren 23tik 27ra
01006 ARIZNABARRA Ekainaren 30etik uztailaren 4ra
01007 LANDATXO Ekainaren 30etik uztailaren 4ra
01008 PILAR Ekainaren 23tik 27ra
01009 PILAR Ekainaren 30etik uztailaren 4ra
01010 HEGOALDE Ekainaren 23tik 27ra
01011 HEGOALDE Ekainaren 30etik uztailaren 4ra
01012 IBAIONDO Ekainaren 23tik 27ra
01013 IBAIONDO Ekainaren 30etik uztailaren 4ra
01014 IPARRALDE Ekainaren 23tik 27ra
01015 IPARRALDE Ekainaren 30etik uztailaren 4ra
01016 JUDIMENDI Ekainaren 23tik 27ra
01017 LAKUA Ekainaren 23tik 27ra
01018 LAKUA Ekainaren 30etik uztailaren 4ra

2. ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA
2014ko maiatzaren 13tik 26ra bitartekoa izango da.

3. ESKABIDEAK AURKEZTEKO ERA
Interneten bidez, (udalaren webgunean: www.vitoria-gasteiz.org), 
010 telefonoaren bitartez (945 161 100); edo aurrez aurre, Gizarte 
Etxeetan, Kirol Instalazioetan eta Olagibeleko Herritarrei Laguntze-
ko Bulegoan.

Ludoteka berean elkarrekin egon nahi duten umeei aukera emateko 
(anai-arrebak, lehengusu-lehengusinak, ikaskideak…kasu) prozedura 
hau jarraituko da: 2 edo 3 kideko taldeak osatuko dira, eskabideak 
taldeka beteko dira eta taldeko kide bakoitzari elkarren segidako 
zenbaki bat emango zaio, zozketan parte har dezan.

Hala ere, jakin badakigu eta argi utzi nahi dugu sistema honek ez 
duela bermatzen taldekide guzti-guztiek tokia izatea.

4. ZOZKETA
2014ko maiatzaren 28an izango da.

5. IZEN EMATEAREN FORMALIZAZIOA
2014ko maiatzaren 28ko 12:00tik ekainaren 4ra arte.

6. LEKU LIBREAK BETETZEKO DATA
2014ko ekainaren 6tik aurrera.

INFORMAZIOA
TELEFONOA:
010 edo 945 161 100.

WEBGUNEA:
www.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Gasteizko Udalaren Ludoteka 
Sarea. 

Herritarrentzako Zerbitzuen eta 
Kirolen Saila.

Antolatzaileek eskubidea izango 
dute edozein jarduera bertan 
behera uzteko, baldin eta 
eskabide-kopuru minimo batera 
heltzen ez bada.
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<< aurkibidea

MUSIKA 
UDALEKUAK   
 ¡MÚSIKA, BAI!  
 2014
Jolasaren bidez musika, kantua eta dantza ezagutzea 
da helburua, musika sentitzen, ezagutzen, bizitzen 
eta interpretatzen ikastea metodo dibertigarri eta 
partaidetzazkoa baliatuz, musika programazio oso 
baten barruan.

HARTZAILEAK
2002tik 2009ra bitartean jaioak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Musika Etxea eta Luis Aramburu Musika Eskola.

Egutegia: astelehenetik ostiralera.

• Lehen txanda: ekainaren 30etik uztailaren 11 arte.
• Bigarren txanda: uztailaren 14tik uztailaren 24ra 

(uztailak 19, larunbata, barne).

Ordutegia: 09:00etatik 13:00etara. 09:00etatik 14:00etara 
izateko aukera.

Parte-hartzaile kopurua, gehienez: 120 lagun udaleku 
bakoitzeko (gehienez bi udaleku txanda bakoitzeko)

Hizkuntza: Ele bietan (euskaraz eta gaztelaniaz).

BALIOAK
Sormena, Gizon eta 
emakumeen berdintasuna, 
Identitatea, Inklusioa, 
Parte-hartzea, Gizalegea, 
Erantzukizuna eta Elkartasuna.

HELBURUAK
• Musika, dantza eta kantuaren 

bidez umeen sentiberatasun 
artistikoa lantzea, asmo 
teorikorik gabe. 

• Oporretan musikarekiko 
zaletasuna pizteko lantegia 
sortzea. 

• Udalekua bukatzen den 
egunerako musika ikuskizun 
bat prestatzea. 
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<< aurkibidea

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Prezioa: 130,47€ (09:00etatik 14:00etara arteko aukeran, 
161,78€). Udalekuetan seme edo alaba bat baino gehiago matri-
kulatzen duten familiek % 20ko hobaria izango dute bigarren 
matrikularen prezioan, eta % 30ekoa hirugarrenean. Plaza edo 
onarpena baieztatu ondoren, ordainketa egingo da. 

Aurretiko izen-ematea: Bi aukera:
• Musika Etxean (San Antonio 14 k.): martxoaren 31etik 

apirilaren 11arte. 09:30etatik 13:30etara eta 17:00etatik 
19:00etara (ostiral arratsaldetan izan ezik).

• Webgunaren bidez, herritarrei laguntzeko bulegoetan 
edo 010 telefonoaren bitartez.

Jarduera bat elkarrekin egin nahi duten pertsonei aukera hori 
emateko, taldekako eskabideak egin ahal izango dira (hiru 
pertsona gehienez), elkarren segidako zenbakiak eman diezaz-
kiegun zozketarako. Sistema horrek, ordea, ez du bermatzen 
taldeko kide guztiei lekua esleitzea. Eskabidea bideratzeko 
moduetako edozeinetan baliatu ahalko da aukera hori.

Lekuak aukeratzeko hurrenkera zehazteko zozketa: 
maiatzak 6.

Zozketaren emaitzak eta lekuak aukeratzeko eta ma-
trikulatzeko hitzorduen datak argitaratzea: maiatzak 7, 
12:00etatik aurrera (Musika Etxean, Udaleko web gunean eta 010).

Lekuak aukeratzea, matrikula egitea eta kuota ordainketa: 
maiatzaren 12tik 16arte, Musika Etxean bertaratuta. 

Izena eman ondoren ez da dirurik itzuliko, jarduera hasi au-
rretik sendagileak arrazoitutako agiririk eta parte hartzaileari 
zuzenean eragiten dioten arrazoirik ez bada.

INFORMAZIOA
TELEFONOA:
945 162 602.

POSTA ELEKTRONIKOA:
gufa@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Udal Folklore Akademia.

Gasteizko Udaleko Kultur 
Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua.
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<< aurkibidea

JARDUERA 
NAUTIKOAK
Udan, Kirol Zerbitzuak natur ingurunean dugun leku 
esanguratsuenetako batez gozatzeko hainbat kirol 
jarduera eskaintzen ditu: Uribarri-Ganboako urtegia. 

Zenbait jarduera nautikoak proposatzen dira, bai eta 
hainbat gairekin lotutako lantegiak ere: ingurumena, in-
geles praktika… edota denbora librean egiteko jardue-
rak igerilekuan eta jolas gunean.

Bi programa mota daude:

Ur jardueretako campusa, goiz eta arratsaldez. Aste-
betez (astelehenetik ostiralera) umeek zenbait jar-
duera (piraguismoa, bela arina, paddle boarda, wind-
surfa...) ezagutzeko aukera dute, eta denbora libreko 
lantegietan aritzeko.

Hastapen ikastaroak, arratsaldez, hainbat ur kiroli 
buruzkoak: bela, windsurfa, piraguismoa, uretako es-
kia eta wakeboarda.

HARTZAILEAK
• Campusa: 1999tik 2007ra arte jaioak (biak barne).
• Hastapen ikastaroak: jardueraren arabera (2014ko 

maiatzaren azken astean plazaratuko den eskuorria 
kontsultatu).

BALIOAK
Parte hartzea, Iraunkortasuna, 
Elkartasuna eta Sormena.

HELBURUAK
• Kiroletan aritzeko eta 

bizikidetza lantzeko espazio 
bat sortzea, natur ingurune 
ezberdin batean.

• Ur jardueretan aritzeko 
aukera ematea, beharrezko 
bitarteko tekniko eta 
materialak eskainiz.

• Ur jarduerei buruzko 
ezagutzak eta trebetasunak 
eskuratzea.
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<< aurkibidea

ANTOLAMENDUA
Lekua: Uribarri-Ganboako urtegia.

Egutegia: 
• Campusa: astekoa - astelehenetik ostiralera (ekainaren 

23tik uztailaren 18ra arte).
• Hastapen ikastaroak: astekoak - astelehenetik ostiralera 

(ekainaren 23tik abuztuaren 29ra arte).

Ordutegia: 
• Campusa: 9:30 - 17:30.
• Hastapen ikastaroak: arratsaldeko ordutegia (jardueraren 

arabera).

Garraioa: 
• Campusa: garraioa barne.
• Hastapen ikastaroak: garraiorik gabe.

Materialak: antolatzaileek jarriko dute jardueretarako behar 
den material teknikoa espezialitate guztietan.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Uretako jarduerak egiteko EZINBESTEKOA DA IGERI EGITEN 
JAKITEA.

Izena emateko epea ekainaren 2an hasiko da: gizarte etxee-
tan eta udalaren kirol instalazioetan egin ahalko da, edo uda-
laren web orrian (www.vitoria-gasteiz.org) zein herritarrei la-
guntzeko 010 telefonoaren bitartez. 

Campusa edo ikastaroa hasteko egunera arte eman ahalko da 
izena (beti ere leku librerik bada). 

Jarduera hasten den egunaren aurreko astelehenaz geroztik 
ez da itzulketarik egingo.

INFORMAZIOA
HARREMANETARAKO:
Kirol Zerbitzua.

HELBIDEA:
Amadeo Garcia de Salazar 
plaza, 3. Vitoria-Gasteiz.

TELEFONOA:
945 161 555 edo 010.

WEBGUNEA:
www.vitoria-gasteiz.org/kirolak

ANTOLATZAILEA
Udaleko Kirol Zerbitzua.

Herritarrentzako Zerbitzuen eta 
Kirolen Saila. 

OHARRA
Argibide gehiago nahi izanez gero, 
kontsultatu Kirol Zerbitzuaren 
“2014ko jarduera nautikoen 
kanpaina” argitalpena (maiatzeko 
azken astean plazaratuko da). 
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<< aurkibidea

UDALEKU 
IREKIAK
Udaleku Irekiak aisialdirako heziketa-zerbitzuak dira. 
Hauek dira osagai nagusiak: jolasak aire zabalean, ondo 
pasatzeko jarduerak, lantegiak, txangoak eta hiriko zen-
bait leku eta zerbitzutara bisitak egitea. 

HARTZAILEAK
2005etik 2007ra bitartean jaiotako umeak, Gasteizko uda-
lerrian erroldatuak.

ANTOLAMENDUA
Lekua, egutegia eta ordutegia:

UDALEKU IREKIAK

ASTELEHENETIK OSTIRALERA, 
09:30etik 16:30era, 
BAZKARIA BARNE. 

TOKI KOPURUA

LEKUA
EKAINAREN 30etik 
UZTAILAREN 11ra

UZTAILAREN 
14tik 24ra

CEIP Ibaiondo HLHI
Tarragona kalea 9

60 40

CEIP Landazuri HLHI 
(Hiri hizkuntzatan) 

Tomas Zumarraga 
Dohatsuaren kalea 5

30 -

CEIP Aranbizkarra HLHI
Burgos kalea z/g

30 -

Gamarrako parkea:
Geltokiak:

Legutianoko atea 
(Iparralde gizarte etxea) 
eta Gasteiz hiribidea 
(Zuzentza jauregia)

90 90

Parte-hartzaile kopurua, gehienez: 340. Hezkuntza-premia 
bereziak dituzten haurrak zuzenean sartuko dira. 

Leku batean hezkuntza premia berezien eskabide kopurua 
lekuen %6 baino handiagoa bada, eskabide horiekin zozketa 
egingo da. Zozketan lekurik lortzen ez duten hezkuntza premia 
bereziko haurrek aukera izango dute beste leku bat lortzeko.

BALIOAK
Ekitatea eta Inklusioa.

HELBURUAK
• Haurraren garapen pertsonal 

eta soziala erraztea.
• Ekitate eta inklusio balioen 

transmisioa sustatzea.
• Aisian eta denbora librean 

heziketarekin eta jolasarekin 
lotutako alderdiak sustatzea.

Parte hartzaile orok erabili 
beharko dute garraioa 

nahitaez. Ezin du umea nork 
bere kabuz eraman jarduera 
hasteko orduan, ez eta jaso 

jardueraren bukaeran ere. 
Izena ematean aukeratutako 

geltokia erabili beharko * 
dute beti.

 Leku honetan, Udalekua 
euskaraz, gaztelaniaz eta 

ingelesez izango da.
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Bestetik, leku bakoitzari esleitutako lekuen % 5 kasu haueta-
rako gordeko dira:

• Premia sozialak dituzten famili unitateetako haurrak.
• Famili unitatean genero-indarkeriarekin lotutako 

egoeraren bat duten haurrak. 

Bi egoera horiek kontuan hartuko dira bakarrik Gasteizko Uda-
leko Gizarte Gaien eta Adinekoen Saileko Gizarte Zerbitzuak 
igorri baditu.

Udaleku bakoitzerako aurkezten den eskabide kopurua kon-
tuan hartuta, antolatzaileek leku kopurua egokitzeko eskubi-
dea izango dute zozketa egin baino lehen, edo jarduera bertan 
behera uzteko eskubidea, baldin eta eskabideak lekuak baino 
askoz gutxiago badira.

Hizkuntza: Euskaraz, bi hizkuntzatan eta hiru hizkuntzatan 
(azken hori adierazitako ikastetxeetan bakarrik). Haur taldeak 
osatuko dira aukeratutako hizkuntzaren arabera. Ezinezkoa 
bada, gehienek eskatutakoa hartuko da aintzat, hiru hizkunt-
zatan egiten den udalekuan izan ezik, horietan denek oro har 
hiru hizkuntzak erabili beharko dituztelarik ez baita horietako 
bakarra edo bi aukeratzerik izango.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
(Ikus 26. orrialdeko eranskina)

Leku bakoitzeko ordaindu beharreko prezio publiko orokorra:

EKAINAREN 30etik UZTAILAREN 11ra UZTAILAREN 14tik 24ra

96,46€ 86,81€

Parte hartzaile bakoitzak hamabostaldi bakarra eskatu ahalko du.

INFORMAZIOA
TELEFONOA:
010 edo 945 161 100.

WEBGUNEA:
www.vitoria-gasteiz.org/hezkuntza

ANTOLATZAILEA
Udaleko Hezkuntza Zerbitzua.

Herritarrentzako Zerbitzuen eta 
Kirolen Saila. 

LAGUNTZAILEAK
Udaleko Kirol Saila, Udaleko 
Informazioaren Teknologien Saila 
eta Ikastetxeak.

15

http://www.vitoria-gasteiz.org/hezkuntza


<< aurkibidea

INGURUMEN 
UDALEKUAK
Ingurumen udalekua aisialdirako jolas eta heziketa 
jarduera da. Hauek izango dira proposamen nagusiak: 
ibilbideak udalerriko natur inguruetan, naturaz eta bio-
dibertsitateaz sentsibilizatzeko eko-lantegiak, txan-
goak, bisitak eta jolas-jarduerak. 

HARTZAILEAK
2002tik 2004ra bitartean jaiotako umeak, Gasteizko udale-
rrian erroldatuak.

ANTOLAMENDUA
Lekua, egutegia eta ordutegia:

INGURUMEN 
UDALEKUAK

ORDUTEGIA: ASTELEHENETIK 
OSTIRALERA, 09:30etatik 16:30etara, 

BAZKARIA BARNE.

TOKI KOPURUA

LEKUA
EKAINAREN 30etik 
UZTAILAREN 11ra

UZTAILAREN 
14tik 24ra

CEIP Abetxuko HLHI
Iturrizabala kalea z/g

Geltokiak:
Jesus Guridi kalea 2 
(Abastos azoka) eta Errege-
Erregina katolikoen kalea 
15 (Molinuevo parkearen 
aurrean)

40

CEIP Salburua HLHI
Paris hiribidea 2 

Geltokiak:
Honduras kalea 12 eta 
Jacinto Benavente kalea 13 
(Alien bideokluba)

40

CEIP San Ignacio HLHI
Iturritxu kalea z/g

Geltokiak:
Gasteiz hiribidea-
Bastiturri eta Wellintongo 
Dukea (Toki Eder)

40 40

Parte-hartzaile kopurua, gehienez: 160.

BALIOAK
Bizi-kalitatea, Erantzukizuna 
eta Iraunkortasuna.

OBJETIVOS
• Hirian ingurumenarekin 

lotuta dauden espazioak eta 
baliabideak ezagutzea.

• Biodibertsitatearekiko 
errespetua piztea.

• Natura errespetatu 
eta zaintzearen aldeko 
sentsibilitatea eta jarrerak 
sustatzea.

• Aisialdian eta denbora 
librean heziketarekin 
eta jolasarekin lotutako 
alderdiak sustatzea.

Parte hartzaile orok erabili 
beharko dute garraioa 

nahitaez. Ezin du umea nork 
bere kabuz eraman jarduera 
hasteko orduan, ez eta jaso 

jardueraren bukaeran ere. Izena 
ematean aukeratutako geltokia 

erabili beharko dute beti.
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Hezkuntza-premia bereziak dituzten haurrak zuzenean sartuko 
dira. Leku batean hezkuntza premia berezien eskabide kopurua 
lekuen %6 baino handiagoa bada, eskabide horiekin zozketa 
egingo da. Zozketan lekurik lortzen ez duten hezkuntza premia 
bereziko haurrek aukera izango dute beste leku bat lortzeko.

Bestetik, leku bakoitzari esleitutako lekuen % 5 kasu haueta-
rako gordeko dira:

Premia sozialak dituzten famili unitateetako haurrak.
• Famili unitatean genero-indarkeriarekin lotutako 

egoeraren bat duten haurrak.
• Bi egoera horiek kontuan hartuko dira bakarrik Gasteizko 

Udaleko Gizarte Gaien eta Adinekoen Saileko Gizarte 
Zerbitzuak igorri baditu.

Udaleku bakoitzerako aurkezten den eskabide kopurua kon-
tuan hartuta, antolatzaileek leku kopurua egokitzeko eskubi-
dea izango dute zozketa egin baino lehen, edo jarduera bertan 
behera uzteko eskubidea, baldin eta eskabideak lekuak baino 
askoz gutxiago badira.

Hizkuntza: euskaraz edo ele bietan. Haur taldeak osatuko dira 
aukeratutako hizkuntzaren arabera. Ezinezkoa bada, gehienek 
aukeratutakoa hartuko da kontuan. 

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
(Ikus 26. orrialdeko eranskina).

Leku bakoitzeko ordaindu beharreko prezio publiko orokorra:

EKAINAREN 30etik UZTAILAREN 11ra UZTAILAREN 14tik 24ra

117,00€ 105,30€

Parte hartzaile bakoitzak hamabostaldi bakarra eskatu ahalko du.

INFORMAZIOA
TELEFONOA:
010 edo 945 161 100.

WEBGUNEA:
www.vitoria-gasteiz.org/hezkuntza

ANTOLATZAILEA
Udaleko Hezkuntza Zerbitzua.

Herritarrentzako Zerbitzuen eta 
Kirolen Saila.

LAGUNTZAILEAK
Udaleko Informazioaren 
Teknologien Saila eta Ikastetxeak.
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GREEN 
SUMMER 
CAMP
Green Summer Camp Atariko udaleku zientifiko-teknikoa 
jarduera da.

Gazteenei Salburuko hezeguneen garrantzia ezagutaraz-
tea da programaren xedea, Eraztun Berdeko dibertsitate 
biologiko handiena bertan biltzen baita. Jarduerak jolastuz 
ikasteko diseinatu dira, parte hartzaileek era atseginean 
uler dezaten Salburua kontserbatzeko lana zertan den eta, 
aldi berean, natur baliabideen garrantzia aintzat hartzen 
eta ingurumenarekin arduraz jokatzen ikas dezaten.

HARTZAILEAK
ATARIA 1: 2002tik 2004ra bitartean jaiotako neska-mutilak, 
Gasteizko udalerrian erroldatuak. 

ATARIA 2: 2005etik 2008ra bitartean jaiotako neska-muti-
lak, Gasteizko udalerrian erroldatuak.

ANTOLAMENDUA
Lekua eta egutegia:

ERREFERENTZIAKO 
LEKUA

TOKI 
KOPURUA

EGUNAK

Ataria 1 25 ekainaren 30etik uztailaren 11ra

Ataria 2 25 ekainaren 30etik uztailaren 11ra

Ataria 1 25 uztailaren 15etik 29ra

Ataria 2 25 uztailaren 15etik 29ra

Udaleku bakoitzerako aurkezten den eskabide kopurua kon-
tuan hartuta, antolatzaileek leku kopurua egokitzeko eskubi-
dea izango dute zozketa egin baino lehen, edo jarduera bertan 
behera uzteko eskubidea, baldin eta eskabideak lekuak baino 
askoz gutxiago badira.

Hezkuntza-premia bereziak dituzten umeek erakunde esku-
dunaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute, eta izena ematean 
horren berri eman.

BALIOAK
Hezkuntza, gizalegea eta 
jasangarritasuna.

HELBURUAK
• Natura zaindu eta 

errespetatzearekin lotutako 
balioak zabaltzea.

• Talde jarduerak eta parte 
hartzaileen garapen 
pertsonala sustatzea.

• Eleaniztasunaren bitartez 
esperientzia berriak 
jasotzeko aukera erraztea.
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Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 09:30etatik 17:00etara, 
bazkaria barne.

Parte-hartzaile kopurua, gehienez: 100 (50 hamabostaldi 
bakoitzean). 

Hizkuntza: Hiru eleduna (euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez). 

Guztira 100 leku eskaintzen dira. Hezkuntza premia bereziak 
dituzten haurrak zuzenean sartuko dira. Halaber, udaleku 
bakoitzari esleitutako lekuen % 5 kasu hauetarako gordeko dira:

• Premia sozialak dituzten famili unitateetako haurrak. 
• Famili unitatean genero-indarkeriarekin lotutako 

egoeraren bat duten haurrak. 

Eskumena duen erakundeak egiaztatu beharko du alegatzen 
den dena delako egoera.

Udaleku honek garraio-zerbitzua izango du; geltokiak: L2 Inter-
modal eta L3 Los Herrán. Parte hartzaile orok erabili beharko 
dute garraioa nahitaez. Ezin du umea nork bere kabuz eraman 
jarduera hasteko orduan, ez eta jaso jardueraren bukaeran ere. 
Izena ematean aukeratutako geltoki erabili beharko dute beti.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Aurretiko izen-ematea: 2014ko apirilaren 7tik 11ra.

Zozketa: maiatzak 6. 

Izena ematea: 2014ko maiatzaren 12tik 16ra. 

Hutsik geratutako lekua 2014ko maiatzaren 22tik 29ra. 

Prezioa: 117,00€

Aurretik izena emateko eskabideak aurkezteko bide hauek ba-
lia daitezke: Ingurugiro Gaietarako Ikastegia, Gazteen Argibi-
deetarako Bulegoa, Gizarte etxeak eta Kirol instalazioak, 010 
telefonoa edo Internet (cea.vitoria-gasteiz.org). 

Izen-ematea aurrez aurre formalizatuko da, leku hauetan: Inguru-
giro Gaietarako Ikastegia, Gizarte etxeak eta Kirol instalazioak.

Izen-emateari dagokion kopurua horretarako adierazitako 
epean ordaintzen ez bada, erreserba baliogabetutzat joko da. 

Udalekuaren aurretik bilera bat egingo da interesa duten 
parte-hartzaile eta senideekin, jardueren edukien eta beha-
rrizanen berri emateko.

KUOTA ORDAINTZEA
Herritarrei Laguntzeko Bulegoan 
izena ematean ORDAINDU 
beharko da KUOTA, finantza-
erakunderen batekin hitzartutako 
kreditu-txartelaren bidez, edo, 
bestela, izena ematean jasoko den 
ordaintzeko aginduaren bitartez.

Izena eman ondoren ez da dirurik 
itzuliko, jarduera hasi aurretik behar 
bezala justifikatzen den baja izan ezik.

Eskatutako agiriak aldez aurretik 
aurkeztu ez badira ezin izango da 
ordaindu.

INFORMAZIOA 
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia-CEA.

TELEFONOA:
010 edo 945 162 696.

WEBGUNEA:
cea.vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia-CEA.
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ABENTURA-
UDALEKUAK
Aurtengo oporretan, udaleku diferenteak eta zirraraga-
rriak nahi al dituzu? Hona hemen zure aukera: Abentu-
ra-udalekuak.

Abentura-udalekuek aste bakar bateko iraupena dute 
eta hauetako bat hauta dezakezu edo, zorte pixka bate-
kin, batean baino gehiagotan parte hartu: Dino Abentu-
ra, Natura Abentura edo Txiki Abentura.

Abentura-udalekuetan aukera-sorta eskaintzen dizu-
gu, non abentura zein dibertimendua uztartzen diren: 
txangoak, abentura-parkeetarako irteerak, orientazioa, 
mendi-ibiliak, jolasak, zaldiz ibiltzea, tailerrak edota es-
kulanak, ludotxefak eta abar eta abar.

Ausartu zaitez parte hartzera eta zure aisialdia era 
osasungarrian eta dibertigarrian eman ezazu. Eta gaine-
ra, plana borobiltzeko, lagun berriak ezagutuko dituzu.

HARTZAILEAK
2001etik eta 2004ra bitartean jaiotako umeak.

BALIOAK
Bizi kalitatea, Sormena eta 
Elkartasuna.

HELBURUAK
• Gisakoen arteko harremanak 

landu eta sustatzea, inguru 
ludiko eta dibertigarri batean.

• Gure hiriko eta inguruko 
eremuak eta baliabideak 
ezagutzea.

• Ohitura osasungarriak 
bultzatzea.

• Udan zehar, aisialdirako 
aukera diferente bat 
eskaintzea.

DINO ABENTURA
EKAINAK 23 EKAINAK 24 EKAINAK 25 EKAINAK 26 EKAINAK 27

Bisita: 
Dinosaurioen 

sorlekua, 
Garaio urtegian

Bisita: Omako 
baso margotua 

eta Laidako 
hondartza

Naturatxefa: 
Sukaldaritza ikastaroa, 
erosketak, eta menuak 

prestatzen ikasi eta 
bukatzeko... txapelketa

Dinobarbakoa: 
eta tailerrak, 

Gamarran

Abentura: 
“Barranco Perdido” 

izeneko parkean

NATURA ABENTURA
EKAINAK 30 UZTAILAK 1 UZTAILAK 2 UZTAILAK 3 UZTAILAK 4

Barbakoa eta 
orientazio-
saioak, Izkin

Abentura: 
Kontxako 

hondartzan

Dinotxefa: Sukaldaritza 
ikastaroa, erosketak, 

eta menuak prestatzen 
ikasi eta bukatzeko... 

txapelketa

Abentura: Saldiz 
ibiltzea eta bainua 
hartzea Agurainen

Multiabentura eta 
zuhaitzen arteko 
ibilaldia, Errioxan

TXIKI ABENTURA
UZTAILAK 7 UZTAILAK 8 UZTAILAK 9 UZTAILAK 10 UZTAILAK 11

Orientazioa, 
Sarrian

Eraztun berdea, 
bizikletaz

Zuhaitzen arteko 
ibilaldia, Olaetan

Jolasak eta bainua 
hartzea, Gamarran

Mendi-ibiliak, 
P.R.-ren bidez, 

Oriotik Zarautzera
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ANTOLAMENDUA
Lekua eta egutegia: Taula ikusi

Ordutegia:
• Astelehenetik ostegunera: 09:30etatik 16:30etara.
• Ostiraletan (ekainak 27, eta uztailak 4 eta 11), 09:30etatik 

19:00 era.

Parte-hartzaile kopurua: 140 leku, gehienez (50 hasierako bi 
asteetan eta 40 hirugarrenean).

Hizkuntza: ele bietan (euskaraz eta gaztelaniaz).

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Prezioa: Asteko: Bazkideek 27,00€, ez bazkideek 45,00€ 
(Bazkaria EZ dago barne).

Garraioa: Udalekuek garraio-zerbitzua izango dute. Txangoe-
tarako topalekua: Europa Jauregian (Gasteiz etorbidea).

ZOZKETAREN OINARRIAK, LEKUAK ESLEITZEKO
1. ESKABIDEAK NOLA BETE

Eskabidean argi eta garbi idatzi behar duzu ze kode duen egin nahi 
duzun asteak (adibidez, 02001). Eta kontuan har ezazu, askoz jota, 
hiru aukeratu ditzakezula. Zozketan laguneko aste bat esleituko 
da. Dena den, inon leku libreak geratuko balira, bigarren aste bat 
lortzeko aukera izango zenuke.

Hona hemen jarduera bakoitzaren kodea, lekua eta data:

KODEAK ASTEAK MOTA
02001 Ekainaren 23tik 27ra Dino Abentura
02002 Ekainaren 30etik uztailaren 4ra Natura Abentura
02003 Uztailaren 7tik 11ra Txiki Abentura

2. ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA
2014ko maiatzaren 13tik 26ra bitartekoa izango da.

3. ESKABIDEAK AURKEZTEKO ERA
Interneten bidez, (udalaren webgunean: www.vitoria-gasteiz.org), 010 
telefonoaren bitartez (945 161 100); edo aurrez aurre, Gizarte Etxeetan. 
Kirol Instalazioetan eta Olagibeleko Herritarrei Laguntzeko Bulegoan.

Abentura udaleku berean elkarrekin egon nahi duten umeei aukera 
emateko (anaia-arrebak, lehengusu-lehengusinak, ikaskideak…kasu) 
prozedura hau jarraituko da: 2 edo 3 kideko taldeak osatuko dira, 
eskabideak taldeka beteko dira eta taldeko kide bakoitzari elkarren 
segidako zenbaki bata emango zaio, zozketan parte har dezan.

Hala ere, jakin badakigu eta argi utzi nahi dugu sistema horrek ez 
duela bermatzen taldekide guzti-guztiek tokia izatea.

4. ZOZKETA
2014ko maiatzaren 28an izango da.

5. IZEN EMATEAREN FORMALIZAZIOA
2014ko maiatzaren 28ko 12:00etatik ekainaren 4ra arte.

6. LEKU LIBREAK BETETZEKO DATA
2014ko ekainaren 6tik aurrera.

INFORMAZIOA
TELEFONOA:
010 edo 945 161 100.

WEBGUNEA:
www.vitoria-gasteiz.org

Aldez aurretik, bilera bat egingo da 
ezaugarriei eta beharrei (janaria, 
arropa, oinetakoak, bainujantzia..) 
buruz informatzeko.

ANTOLATZAILEA
Gasteizko Udalaren Ludoklub 
Sarea.

Herritarrentzako Zerbitzuen eta 
Kirolen Saila.

Antolatzaileek eskubidea izango 
dute edozein jarduera bertan behera 
uzteko, baldin eta eskabide-kopuru 
minimo batera heltzen ez bada.
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KANPAMENTUAK 
HONDARTZAN
Programaren kokalekua erakargarri nagusietako bat da 
gazteentzat. Hondartzako aukeraz gain, gazteentzat 
erreferente diren hiri eta ekipamenduak bisitatuko dira.

Ostatua kanpinean egingo da, horrek berekin dakartzan 
baldintza guztiak barne: kanpin dendak muntatzea, guz-
tionak diren lanetan parte hartzea, kanpineko barne arau-
dia errespetatzea... Ostatu mota horrek elkarren arteko 
harremanak eta bizikidetza indartzen laguntzen du.

HARTZAILEAK
1997 eta 2001 bitartean jaiotako neska-mutilak.

ANTOLAMENDUA
Lekua eta egutegia:

ERREFERENTZIAKO LEKUA
TOKI 

KOPURUA
DATAK

CUNIT 1 (Tarragona) 52
Ekainaren 28tik 
uztailaren 7ra

CUNIT 2 (Tarragona) 52 Uztailaren 7tik 16ra

AGUADULCE 1 (Almería) 50
Ekainaren 28tik 
uztailaren 7ra

AGUADULCE 2 (Almería) 50 Uztailaren 8tik 17ra

Udaleku bakoitzerako aurkezten den eskabide kopurua kon-
tuan hartuta, antolatzaileek leku kopurua egokitzeko eskubi-
dea izango dute zozketa egin baino lehen, edo jarduera bertan 
behera uzteko eskubidea, baldin eta eskabideak lekuak baino 
askoz gutxiago badira.

Hezkuntza premia bereziak izanez gero, eskumena duten 
erakundeek eginiko egiaztagiria aurkeztu beharko da eta izena 
ematean adierazi.

Garraioa: autobusa eta garraio publikoa.

Hizkuntza: gaztelania eta euskara.

BALIOAK
Bizi-kalitatea,Gizalegea eta 
Parte-hartzea

HELBURUAK
• Aisialdirako aukera 

eskaintzea 13 eta 17 urte 
bitarteko gazteei.

• Adin horietako gazteen 
arteko harremanak sustatzea, 
errespetuzko ohiturak eta 
berdinen arteko bizikidetza 
bereziki landuz.

• Aisialdian eta denbora 
librean heziketarekin 
eta jolasarekin lotutako 
alderdiak sustatzea.
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PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Aurretiko izen-ematea: 2014ko maiatzaren 5etik 18ra.

Zozketa: 2014ko maitzak 19.

Izena ematea: 2014ko maiatzaren 22tik 29ra.

Hutsik geratutako lekuak: 2014ko ekainaren 3tik aurrera.

Prezioa: 390,00€.

Eskabideak aurkezteko bide hauek balia daitezke: Gazteen Ar-
gibideetarako Bulegoa, Gizarte etxeak, Kirol Instalazioak, 010 
telefonoa edo Internet (www.vitoria-gasteiz.org).

Izen-ematea formalizatzeko era presentzialean egin behar 
da Gazteen Argibideetarako Bulegoan, Gizarte etxeetan edo 
Kirol instalazioetan.

Esandako epean ordainketa egin ezean erreserba baliogabe-
tutzat hartuko da. 

Aurreko bilera egingo da ezaugarriei eta kanpamentuen beha-
rrei buruz informatzeko.

INFORMAZIOA
Gazteen Argibideetarako Udal 
Bulegoa.

TELEFONOA:
010 edo 945 161 100.

WEBGUNEA:
www.vitoria-gasteiz.org/xtraclub
www.vitoria-gasteiz.org/hezkuntza

ORGANIZA
Gazteria Atala.

Gasteizko Udaleko Kultur 
Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua.
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<< aurkibidea

GURASO 
ELKARTEEK 
ANTOLATUTAKO 
OPOR 
JARDUERAK
2013an Gasteizko ikastetxe publiko eta hitzartuetako 21 guraso 
elkartek antolatu zituzten opor programak, Udalaren diru-la-
guntzarekin. Iazko udan, Haur eta Lehen Hezkuntzako 1.900 
ikaslek baino gehiagok hartu zuten parte jarduera horietan.

Ikastetxeetan bertan garatzen direnez, ikasleek ikasturte 
osoan ibili diren inguru fisiko eta sozial berean jarraitzeko 
abantaila eskaintzen diete familiei, eta bereziki egokiak dira 
ume txikienentzat.

INFORMA ZAITEZ ETA LAGUN 
IEZAIOZU ZEURE IKASTETXEKO 

GURASO ELKARTEARI!
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<< aurkibidea

GURASO 
ELKARTEENTZAKO 
UDAL 
BALIABIDEAK
Udal sailek garatzen dituzten opor programez gain, ikasleen gurasoen 
elkarteek ere eskola oporretan aisialdi eta denbora librerako jardue-
rak antolatzen parte har dezaten sustatu nahi du Udalak. Horretarako, 
hainbat baliabide eskaintzen dizkie.

Gasteizko Udaleko Hezkuntza Zerbitzuaren 
deialdia, opor programak antolatzen dituzten 
guraso elkarteei DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO. 
2014ko ekainaren 23etik irailaren 5ra bitarterako 
opor programen antolaketan eta kudeaketan 
guraso elkarteek parte har dezaten sustatzea du 
xede deialdi horrek.

www.vitoria-gasteiz.org/hezkuntza 
Argibide eta harremanetarako: 945 161 216.

Gizarte etxeetako zein udalaren kirol instala-
zioetako ARETOAK ERABILTZEKO aukera, epe ho-
rretan jarduerak egiteko.

www.vitoria-gasteiz.org 
Argibide eta harremanetarako: 945 161 100.

EUSKARA ZERBITZUAREN AHOLKULARITZA
• Guraso elkarteentzako aholkuak opor jardue-

retako proiektuetan hizkuntzaren erabilera 
zein izango den zehazterakoan.

• Prestakuntza saioa programak garatzen dituz-
ten arduradunekin edo begiraleekin, euskara-
ren erabilera sustatzeko estrategiei buruz. 

avadillo@vitoria-gasteiz.org 
Argibide eta harremanetarako: 945 161 588

Gasteizko ikastetxeetako guraso elkarteek udal baliabide hauek balia ditzakete 2014ko udan opor jarduerak anto-
latu nahi badituzte:
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<< aurkibidea

ERANSKINA
JOLAS TXOKOETAN, 
UDALEKU IREKIETAN ETA 
INGURUMEN UDALEKUETAN 
PARTE HARTZEKO 
BALDINTZAK
ESKABIDEAK AURKEZTEA ETA IZENA EMATEA:
Eskabideak aurkezteko epea: 2014ko apirilaren 7tik 11ra.

Lekua: Gizarte etxeetako eta Olagibel kaleko herritarrei la-
guntzeko bulegoetan. Beste bide batzuk: udalaren webgunea 
(www.vitoria-gasteiz.org), herritarrei argibideak emateko 010 
telefonoa, edo 945 161 100 telefonoa, Gasteiztik kanpo deituz 
gero.

Hezkuntza premia bereziak dituzten haurrei dagozkien es-
kabideekin batera, Arabako Foru Aldundiak edo eskumena du-
ten beste entitate batzuek (elkarteak, ikastetxeak...) egindako 
egiaztagiria aurkeztu beharko da, non behar duten laguntza 
zehaztuko baita. Hezkuntza premia bereziaren berri eman ez 
bada, antolakuntzak ez du bere gain hartuko.

Famili unitatean premia sozialak edo genero-indarke-
riarekin lotutako egoeraren bat duten haurrei dagozkien 
eskabideekin batera, Gasteizko Udaleko Gizarte Gaien eta 
Adinekoen Saileko Gizarte Zerbitzuak emandako egiaztagiria 
aurkeztu beharko da. 

Jendaurreko zozketa: maiatzaren 6an, 10:00etan, Monte-
hermoso kultureneko Betolaza aretoan. Eskabideen kopurua 
eskaintzen diren lekuen kopurua baino handiagoa bada, zozke-
ta egingo da.

Zozketaren emaitza jakinaraztea: maiatzaren 7tik aurrera, 
gizarte etxeetako eta Olagibel kaleko herritarrei laguntzeko 
bulegoetan eta udalaren webgunean (www.vitoria-gasteiz.org).

Izena emateko epea: maiatzaren 12tik 16ra arte. Zozketan 
zenbakia egokituz gero, gizarte etxeetako eta Olagibel kaleko 
herritarrei laguntzeko bulegoetan eman beharko da izena. Izena 
eman eta gero aldaketarik egin nahi bada, eskabidea aurkeztu 
beharko da -aipatutako bulegoetan eskura daiteke orria-; hutsik 
dauden lekuak esleitu ondoren ebatziko dira eskabide horiek.
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<< aurkibidea

Hutsik dauden lekuak jakinaraztea: izena 
emateko epea bukatutakoan bete gabeko lekurik 
geratuz gero, maiatzaren 21ean jakinaraziko da, 
gizarte etxeetako eta Olagibel kaleko herritarrei 
laguntzeko bulegoetan eta udalaren webgunean. 
Interesdunek eskatu ahalko dituzte leku horiek 
izena emateko bi epeetan: maiatzaren 22tik 
27ra eskabidea egina dutenentzat bakarrik, eta 
bestetik, leku hutsik geratuz gero, maiatzaren 
29tik ekainaren 3ra. Interesdunek lekuak bete 
ahal izango dituzte iristen diren hurrenkeran, 
modu hauetan:

• Gizarte etxeetako eta Olagibel kaleko 
herritarrei laguntzeko bulegoetan.

• Udalaren webgunean.
• 010 telefonoan (945 161100, Gasteiztik 

kanpo deituz gero).

Bi epeetan eskatutako agiriak aldez aurretik 
aurkeztu ez badira ezin izango da ordaindu. 
Fase honetan, jarduera bakoitzeko leku bat baino 
ezingo da erreserbatu; ordaintzeko epea erreser-
batu den egunaren biharamuneko 23:59ra arte 
izango da. Epe hori bukatutakoan ordaindu ez 
bada, lekua berriro ere hutsik dagoela joko da. 
Prozesuaren azken fase horretan denek har de-
zakete parte, zegokionean eskabidea egin zute-
nek nahiz egin ez zutenek.

Eskaera eta izena ematea deuseztatzeko be-
harrezkoa da bertaratzea eskaera egin zuen 
pertsona eta aurkeztea NANa.

Izena ematean aurkeztu beharreko agiriak: 
• Izena emateko orria, gurasoek edo 

tutoreek izenpetuta, baimena ematen 
dutela adierazteko.

• Agiri tamainako bi argazki.
• Beka eskatu bada, Eusko Jaurlaritzaren beka 

lortu izanaren fotokopia.
• Edozein patologia mediku izanez gero, 

medikuaren egiaztagiria. Oharren atalean 
behar bezala jakinarazten diren egoerak 
bakarrik hartuko dira kontuan.
Egiaztagiria aurkeztu arte ezingo da 
jardueran parte hartu. Antolakuntzak ez ditu 
bere gain hartuko jakinarazi ez diren egoera 
medikuak.

Eskatutako agirietan datu faltsurik aurkeztu gero, 
galdu egingo da lekua.

BEKAK
2014ko ordenantza fiskal eta prezio publikoekin 
bat etorriz, beka sistema bat ezarri da. Horiek 
eskuratzeko baldintza hauetakoren bat bete be-
har da:

• Ikasturtean zehar Eusko Jaurlaritzaren 
deialdiko beka eskuratu bada, prezio 
publiko orokorraren % 50 ordainduko da, 
kasu guztietan. Ez dira aintzat hartuko 
Testu Liburuen Kudeaketa Solidarioko 
Programaren barruko bekak.

Atal honetan adierazi gabeko kasuak 2014ko 
ordenantza fiskal eta prezio publikoen mende 
egongo dira. 

Gizarte etxeetako herritarrei laguntzeko bule-
goan izena ematean ORDAINDU beharko da 
KUOTA, finantza-erakunderen batekin hitzartu-
tako kreditu-txartelaren bidez, edo, bestela, ize-
na ematean jasoko den ordaintzeko aginduaren 
bitartez.

Izena eman ondoren ez da dirurik itzuliko, jardue-
ra hasi aurretik sendagileak arrazoitutako agiririk 
edo parte hartzaileari zuzenean eragiten dioten 
arrazoirik ez bada. 
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