
 

ERAMAN BEHAR DUZUNA 
    Motxilan edo bidaia-poltsan ezinbestean eraman 
beharrekoak hauek dira: 
 
* Gizarte Serurantzako banako txartela eta fotokopia   

* Tratamenduren bat  edukiz  gero, bakoitzak bere 

botikak 

* Nortasun Agiri Nazionala (edukiz gero) eta fotokopia 

* Lo-zakua eta pijama 

* Euritarako zira 
*  
Motxila txiki bat irteeretarako. 

* Bainujantzia, bainatzeko kapela eta txankletak 

* Bisera, kantinplora, linterna eta eguzkitarako krema 

* Nezeserra ( gela, orrazia, zepiloa, pasta…)eta esku-oihala 

* Arropa erosoa, kiroletarako oinetakoak eta hotza egiten 

duenerako arroparen bat. 

* Ez eraman : mp3, bideojokoak 

 

 Garrantzitsuena: ONGI PASATZEKO GOGOA 
                              

Edozein zalantza izanez gero, deitu: 
 697726975 | info@gazteliza.org 

www.gazteliza.org 

Gazte Eliza/pastoral Juvenil 

@gazteliza.org 
campamentos.elizagipuzkoa.org 

Elizbarrutiko Udalekuak 
 
 

    Uztailaren 5tik 12ra, Lizarran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uztailaren 19tik 26ra, Agurainen 
 

 

 

mailto:info@gazteliza.org
http://www.gazteliza.org/


IZENA EMATEKO FITXA 

 

Izena……………………………………………………………………………………………. 
Abizenak…………………………………………………………………………………………. 
Adina……………………Jaiotze-data………………………………………… 
Helbidea…………………………………………………………………………………………...
P:K……………………………Herria…………………………………………………… 
Probintzia………………………………………………………………………………………… 
Sexua (E/G)…………………Egindako ikas- maila……………………………….         
Gurasoen sakelako telefonoa…………………………………………………………   
zure taldea/ parrokia…………………………………………................................ 
Alergiak edo bestelakoak (asma,epelipsia…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Helbidea elektronikoa……………………………………………………………………. 
 
   Nire semea/alaba Lizarrako Kanpaldira apuntatu nahi dut 

  Nire semea/alaba Aguraingo kanpaldira apuntatu nahi dut 

  Nire semea/alaba bi kanpalditara apuntatu nahi dut 

 

 
Lizarrako zenbatekoa: 195€ (senidea 160€, hirugarren senidea 

110€). Dena barne (bidaia, egonaldia, jatorduak, sarrerak, 

asegurua…). Diru guztia sartu, haurraren edo gaztearen izen-

abizenekin BBVAren kontu honetan: 0182 5700 30 0208360885 

eta ordainagiria fitxarekin batera entregatu. 

 

Aguraingo zenbatekoa: 2105€ (senidea 180€, hirugarren senidea 

130€). Zenbateko honetan sartzen dira autobusa, ostatatzea, 

materiala, asegurua eta janaria. Diru guztia sartu, haurraren edo 

gaztearen izen-abizenekin Kutxaren kontu honetan: 2095 5001 07 

1064343915 eta ordainagiria fitxarekin batera entregatu. 
 

.INFORMAzioa 

 

Aurten elizbarrutiak bi egonaldi eskaini ditu, bata Lizarran eta 

bestea Agurainen. Egokien datorkizuena aukeratu dezakezue, 

baita biak ere. 

 

Zer egiten dugu: hainbat udalekutan ondo pasatzea da helburua, 

beste lagun eta begiraleekin batera. Baina udaleku hauek 

ezberdinak dira, izan ere Norbaitekin egongo gara; Jesus 

ezagutzeko aukera izango dugu, eta Berarekin jokoak, ginkanak, 

gaueko jarduerak, ibilaldiak, tailerrak, elkarbizitza eta, nola ez, 

Eukaristia ospatuko ditugu. 

 

Datak eta tokiak: Lizarrakoa uztailaren 5 arratsaldean hasiko da 

eta uztailaren 12 eguerdian amaituko da; hau da, igandetik 

igandera izango da. Bi talde egingo dira; txikienak Mater Dei 

(Ayegui) ikastetxean egongo dira eta helduenak Irantzun 

(Lizarratik 10 km-ra). 

Aguraingoa uztailaren 19 arratsaldean hasiko da eta uztailaren 

26 arratsaldean amaituko da. Hau ere igandetik igandera izango 

da.  

 

Adinak: gutxieneko adina Lehenengo Jaunartzea egin dutenena 

izango da. Gehieneko adina 16 urte izango da. Beste adin 

batzuetakoak hartzeko, kontsultatu egin beharko da. 

 

Plaza mugatuak: Donostiako elizbarrutiko haur eta gazteek 

lehentasuna izango dute. 

 

Izena emateko epea: 2015eko maiatzaren 1etik uztailaren 1era. 
 


