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irabazten dute. Eta ez hau
bakarrik, baita ere mundua
beste
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eta
die.

batetik

CLUB RÍTMICA DE ANSOAIN

aztertzera
Beren

sentimenduak eta ilusionak
adierazteko modua bihurtzen
da baita ere.

Informazio gehiago:
cgr.ansoain@gmail.com
Teléfonos: 654 806 115 / 690 048 803

Del 24 al 28 de junio
Del 1 al 5 de julio

JOLAS ETA
KIROL CAMPUSA

Sarrera (8:30-9:00 bitartean) eta irteera
(13:00-13:30 bitartean) Idakiren instalazioen

DATAK:

atean izanen da (Mendikale Kalea 1)

Ekaineko campusa: 2019ko ekainaren 24-25-26-2728

Campusean zenbait argazki eginen ditugu

Uztaileko campusa: 2019ko uztailaren 1-2-3-4-5 (10

eta horretarako baimen paper bat bidaliko

haur gutxienez beharko dira)
ORDUTEGIA: Goizeko 8:30etatik (sarrera 8:30etatik

dizuegu sinatzeko (nahi duenak bakarrik)

9:00etara) 13:30etara (irteera 13:00etatik 13:30 etara)

Haurrak, igerilekurako beharrzko materiala
ekarriko du: txanoa, txankletak, xaboia eta
orratza/eskuila, eguzkirako krema.

(ordutegia luzatzeko, aurretik eskatu behar da)
ADINAK: 4 eta 13 urte bitartean
PREZIOA: 85€ erroldatua edo Idakiko bazkidea
bazara

Interesgarrik diren ohar batzuk:

89€ EZ erroldatuta EZTA idakiko bazkidea

Tailerretan, haurrak jarduera ezberdinak

INSKRIBATZERO EPEAK: Maiatzaren 27tik ekainaren

egiten dituzte, guztiak artistikoak ( asko

18a arte (plaza mugatuak)

mugimendua eskatzen dute) beraz ARROPA

INSKRIBATZERO ERA: Haurrak inskribatzero egin

EROSOA eramatea gomendatzen dizuegu,

JARDUETAK

beharko da:

ahal izanez gero kirolerako arropa. (Arropa

¡GINKANA DIBERTIGARRIAK!

1º.- Ordainketa ES45 3008 0089 6826 0399 6816

izenarekin markatura ekartzea gomendatzen

Kontu korrontean egin.

JOLAS KOOPERATIBOAK

dizuegu).

ZUMBA

Kontzeptuan: Haurraren izena eta lehen abizena eta
“CAMPUS EKAINA” edo “CAMPUS UZTAILA” azalduz
2º.-Ondoren, posta elektroniko bat bidali:
Cgr.ansoain@gmail.com helbidera hurrengo datuekin:
-Izen-abizenak
-Adina
-Aita, ama edo legezko tutore
-Aita, ama edo kegezko tutorearen telefonoa
-Matrikularen ingresuaren erreziboaren kopia

Klub-ak

jardueren

garapenerako

beharrezkoak diren materialak jarriko ditu,
beraz

material

osagarririk

ez

dira

beharreskoak.
Hamaiketakoa

GIMNASIA APARATUEKIN
IGELAREKUAN JOLASAK
MOZORRO DISEINUAK
ERLAXASIO TEKNIKAK

eta

gomendatzen dugu.

ur

botila

eramatea

