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XVII. Mendi-Martxa
Deustuko Ikastolaren Ikasturte Amaierako Jaia.
2018-2019 Ikasturtea.

Urtero legez, ikasturte amaierako jaia prestatzen ari gara. Senitarteko kide guztiak jaiegun honetan, lagunarteko 
bazkarian eta ekintza entretenigarrietan parte ahal izango duzue. 

Aurten jaiegun hau Ekainaren 1an burutuko dugu (larunbata).

 Egitaraua:

09:50etan:  Ikastolan bilduko gara eta, denok gaudenean, XVII. Mendi-Martxari ekingo diogu. 
11:15etan:  Berrizera iritsi hamaiketakoa egingo dugu. 
12:00etan:  Berrizetik atera, jeitsierari ekingo diogu. 
13:00etan:  Ikastolan: guztientzako indar-berritzea (txistorra, gazta, freskagarriak,...). 
14:00ean:  Ikastolako jantokian: Lagunarteko Bazkaria. 
  1. txanda: haurrentzat (15:00ak arte).
  2. txanda: helduentzat (15:00etatik aurrera).
15:00etan:  Haurrentzako tailerrak eta jolasak Txantxikuren eskutik.
16:30etan:  Euskal erromeria denontzat. 
17:30etan:  Ur borroka, patioan. 
18:30etan:  Jaialdiaren bukaera. 

 Oharrak:

. Aurten posible izango da Gascak eskeinitako menua eskatzea, umeek 6€ eta helduek 8€.

Menurako izen ematea webguneko formularioan eta banketxetik kobratuko da. 

Noski, bakoitzak bere janaria ekar dezake.

. 15:00etan Ikastolako kanpoko ateak itxiko dira 16:30ak arte.

. 17:30 baino lehen ezin da ura ur borrokarako erabili. Ez ekarri puxikarik ur borrokarako. 
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 Izena ematea (Maiatzak 17a baino lehen):

Partaidetza doakoa izango da. Hala ere, zenbait prestaketa ondo egin ahal izateko, partaide kopurua ezagutu 
beharko dugu. Horregatik, Mendi Martxan parte hartu nahi duzuenok izena emateko formularioa duzue web gunean. 
Patioan lagun direnekin eta klasez kanpoko ekintzetako beste gurasoekin ados jarri eta parte hartzeko prestatzen hasi. 
Ez izutu mendi hitza entzutean, ibilbidea oso erraza da-eta.

 Haurren Ardura:

Senitartekoen jaia da, beraz, une guztietan haurren ardura beraien sendiena izango da. Bazkarira geratu nahi duten 
haur guztiek helduren baten ardurapean egon beharko dute, eta ezin dute beraien kontura etorri (DBHkoak izan ezik).

 Ibilbidea:

        Igoera

1 Iruña kaletik gora abiatuko gara Lehendakari 
Agirreraino eta Lehendakari etorbidetik jarraituko 
gara Sarrikoalde plazaraino.

2 Gero errepidea gurutzatuko dugu Txakoli kaletik 
joateko eta handik Enekurirantz doan errepidearen 
gainean dagoen zubitik abiatuko gara Arangoitira 
igotzeko.

3 Arangoitik gora Berrizbidetik Berrizko eskailereta-
rantz joango gara.

4 Eskailerak utziko ditugu eta eskuinetik baso-bidea 
hartuko dugu eta Artetxe zelairaino igoko gara. 
Bertan atsedenaldia egingo dugu.

------

        Jeitsiera

1 Artetxetik, Berrizko eskaileretatik Arangoitira 
jaitsiko gara.

2 Araneko kaletik jarraituz eta Berrizbidea hartuta 
Deustura jaitsiko gara San Pedro elizaraino.

3 Handik Lehendakari Agirretik, Iruñako kalera, 
ikastolara heltzeko.

4 Ibilbidearen amaiera.
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