
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

………………………………………………………………………………………………………………………… Moztu hemendik…... 

 

Ikaslea (Izen abizenak): ________________________________________________________ 

Ikasgela eta irakaslea: _________________________________________________________ 

Gurasoen izenak:  _______________________________________ 

   _______________________________________ 

 

Helbide elektronikoa: ________________________________________________ 

Telefonoa: _________________________________________________________ 

Jakin beharrekoak (alergiak, behar bereziak…) : 

____________________________________________________________________________ 

Nork jasoko du haurra:  1.______________________________________________________ 

    2.______________________________________________________ 

 

Zein udalekutan hartuko du parte? 

________________________________________________________________________________ 

DATAK: 

Ekainaren 22tik 26ra      Bazkaltzen geratuko da?  

Ekainaren 29tik uztailaren 3ra    Bazkaltzen geratuko da? 

Uztailaren 6tik 10era    Bazkaltzen geratuko da? 

 

 

2014-2015eko  KIROL ETA KULTURA UDALEKUAK 

 

                              

    * Jolas eta kanta udalekua 
 Adina: 
            2-5 urte bitarteko umeentzat. (HH2urte- HH5urte) 
 Ordutegia: 

08:30 -09:00etatik  13:00etara (sarrera malgua) 
 Prezioa: 

Deustoko ikastolako umeentzat 65 euro 

*Jolas eta kanta udalekua 
 Adina: 
             6-9 urte bitarteko umeentzat (LH1-LH2) 
 Ordutegia: 
             08:30-14:00  
 Prezioa: 
            Deustuko ikastolako umeentzat 90 euro 
  

          * Saskibaloi udalekua 
            Adina: 
            8-12 urte bitarteko umeentzat  (LH3,4,5, 6) 

 Ordutegia: 
           08:30-14:00  (bertan jaso, bazkaldu gabe) 
 Prezioa: 
           Deustuko ikastolako umeentzat 90 euro 

 

* Dantza udalekua 
 Adina: 
            8-12 urte bitarteko umeentzat (LH3,4,5,6) 
 Ordutegia: 
             08:30-14:00 (bertan jaso, bazkaldu gabe) 
 Prezioa: 
             Deustuko ikastolako umeentzat 90 euro 

 

     * Futbito udalekua 
 Adina: 
            8-12 urte bitarteko umeentzat ( LH3,4,5,6) 
 Ordutegia: 
           08:30-14:00 (bertan jaso, bazkaldu gabe) 
 Prezioa: 
            Deustuko ikastolako umeentzat 90 euro 
 

 

* Bertso udalekua 
 Adina: 
            10-12 urte bitarteko umeentzat (LH 5,6) 
 Ordutegia: 
           08:30-15:15 (Bazkaria barne, Kafe 
Antzokian jasoko dira umeak) 
 Prezioa: 
            150 euro 
 Oharra: X eskolan burutuko dira. 
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Aurten ere “Gazteolak” eta “Deustuko ikastola gurasoak” elkarteek  kirol eta kultura udalekuak antolatuko 

dituzte. 

Deustuko ikastolako  instalazioek  aukera paregabea eskainiko digute udako egun horietan ondo pasatzeko, 

kultura eta kirola bat eginez eta noski EUSKARAZ!!!  

Este año también,  “Gazteola” y “Guraso elkartea” van a organizar los campus culturales y deportivos  de 

verano. Las instalaciones de la ikastola nos ofrecen una oportunidad para unir deporte y cultura y 

disfrutar  esos días de vacaciones y como no, en EUSKERA!!!      

        

OSAGARRIAK /COMPLEMENTARIAS 
Kirola egin eta gero / una vez terminadas las actividades deportivas: bertsolaritza, eskupilota, igerilekua, haur kanta, jolas eta 

dantzak, antzerkia, herri kirolak... 

*Kafe Antzokian bazkaltzeko aukera + 40 euro (opción de comer en  “KAFE ANTZOKIA”) 

*Bazkaltzera geratuko diren kasuetan, umeak Kafe Antzokian jasoko dira 15:15ean (se recogerán en el 

Kafe Antzokia. San Bizente Kalea). 

Seme-alabek ekintza hauetan parte hartzea nahi izanez gero, dagokion diru sarrera kontu zenbakian sartu  eta orria 

beteta eta ordainagiria  gurasoak elkartearen  buzoian  utzi. (idazkaritza ondoan)  MAIATZAREN 23a BAINO 

LEHEN. 

Si quisierais apuntar a vuestr@s hij@s en alguna de estas actividades, rellenar los datos  y una vez rellenados 

introducir junto al justificante de ingreso en el buzón de “gurasoak”, ANTES DEL 23 DE MAYO. 
        ESKERRIK ASKO.                

          www.deustukoikastola.org 

 kultura@deustukoikastola.org  

Kontu-zenbakia (BBK): 2095-055166-3830803527 Zenbat Gara kultur elkartea. 

 

    


