
“MARIA  VICUÑA”  GAZTERIAREN  ETXEKO  "GAZTELEKU
PROGRAMA”

Programa  honek  Estella-Lizarrako  gazteei  aukera  ematen  die  esparru  ludiko  batean
sartzeko, harremanetarako baliagarria, bertan norberaren ekimenak garatu ahal dira eta
gazteriaren etxetik eskaintzen diren jardueretan ere parte har daiteke.

Programa  honetan  tailerrak  eta  jarduerak  egiten  dira,  bai  libreak,  bai  bideratuak,
ostiraletan eta/edo larunbatetan, Gazteriaren Etxea zabalik dagoen ordutegiaren barnean,
hau da, 17:00etatik 21:45etara, eta jaiegunetan 17:00etatik 20:00etara. 

Baita ere, astean barna gaztegunea zabalik dago 17:00etatik 20:00era 

Baita ere jarduerak eta irteerak eginen dira Gazteriaren Etxetik kanpo.

Bai  bideratutako  jardueretarako,  bai  etxetik  kanpo  egiten  direnentzako  Gazteleku
bazkide txartela edukitzea ezinbestekoa da. 

“GAZTELEKU” BAZKIDE TXARTELA
Kostua: 5 €. 18 urte arte balio du1 

ZERTARAKO BALIO DU GAZTELEKUKO TXARTELA?

"GAZTELEKU” txartelarekin honako hau egin ahal dut:
- Gaztelekuan egiten diren jardueretan eta tailerretan dohainik parte-hartzea.
- Gaztelekuko jolasak eta materialak erabiltzea.
- Gazteriaren  Etxeko  gelak  erreserbatzea2 (erabilera  anitzekoak,  informatika,

entseguak egiteko gelak). 
- Gazteriaren Etxeko materialak maileguz hartzea.
- Gazteriaren  Etxetik  antolatzen  diren  jarduera  zehatzetan  deskontuak  izatea,

adibidez:  kanpaldiak  eta  beste  irteera  batzuk,  kiroletakoak  edo  ibilbideak
naturan.

- Batzarretan parte hartzea esparruak hobetzeko.

1 Gazte txartela lortzeko ordaintzen ditugun 5 euroak, bazkideek beharrezko jotzen ditugun materialak aldatzeko edo 
erosteko erabiliko dira. Bazkideek erabaki ahal dute zeintzuk diren gazteguneko beharrak eta funtzionatzeko era, 
adosten diren proposamen guztiak egin ahal dituzte. Ikasturte.
2  Lagapenek helburu zehatz bat izanen dute. Horretarako eskabidea aldez aurretik egin beharko da



“MARIA VICUÑA” GAZTERIAREN ETXEKO
“GAZTEGUNEA” TXARTELA

IZEN-EMATEAREN FITXA

BAZKIDEAREN DATUAK ZNBK: ORDAINAGIRIA ZNBK:

IZEN-DEITURAK:

NAN:

JAIOTZE DATA:

HELBIDEA:

HERRIA:

E-MAILA

TELEFONOAK: MUGIKORRA

ETXEA

ARDURADUNA

ALERGIA/OHARRAK

ADINGABEENTZAKO BAIMENA

Izen-abizenak: ………………………………………………………………………. NAN: 
………………………
Ama, aita edo tutorea naizen aldetik BAIMENA ematen diot:
…………………………………………………...
NAN: ………………………………. IZENA EMAN DEZAN “GAZTEGUNEAREN” 
PROGRAMAN KIDEA IZATEKO, “Maria Vicuña” Gazteriaren Etxekoa eta Gazteriaren 
Arlotik antolatuko diren jardueretan parte har dezan   adinez nagusia izan arte.

Estella-Lizarran, 20…ko …………………………………..aren …….(e)an

Sinadura:

BALDINTZA OROKORRAK

1. 5€ balio du.

2. “Maria Vicuña” Gazteriaren Etxean honakoa eman behar da: Gurasoen baimena 
beteta eta sinatua, karnet neurriko argazki bat eta NANaren fotokopia.

3. “Maria Vicuña” Gazteriaren Etxeak eskubidea gordetzen du parte-hartzailearen 
partizipazioa bertan behera uzteko, bazkideak edo bere tutoreek arautegi orokorra 
betetzen ez badute, esaterako: ordutegiak, jarduera-plana, arauz kontrako portaera eta 
antolatzaileek daukaten edozein arau.

4. Estella-Lizarrako Udalari baimena ematen zaio argazki material guztia erabili ahal 
izateko edo jardueretako parte-hartzaileak agertzen diren edozein motatako euskarriak,
programa ezberdinetako jarduerak zabaltzeko.

5. Baimena ematen dut programaren barnean garatuko diren jarduerei buruzko 
informazioa telefonoaren Whatsappen bidez jasotzeko.


