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� PROGRAMEAREN HELBURUA:  
 

Larrabetzuko UDA programen helburu nagusia umeek aisia denbora modu aberasgarrian aprobetxatzea 

da. 

� PARTAIDEAK ETA PROGRAMAK: 

 

Larrabetzuko UDA programa 1997 eta 2008. urteen artean jaiotako umeentzako da. 

 

UDA TXIKIA (2003-2008): Umeentzako programa hau udal eskoletan garatuko da eta, berton, jokoak, 

tailerrak eta jarduera dibertigarriak egingo dira; UDA TXIKIA programan 4 eta 9 urte bitarteko umeek 

hartu ahal izango dabe parte.  

 

UDA GAZTEA (1997-2002): Gazteentzako programa honetan, gazteek, esperientzia barriak bizi ahal 

izango dabez abentura jarduerak, hastapeneko ikastaro txikiak, etab. eginda. Programa hau Anguleri 

Kultur etxean garatuko da, herritik kanpo izango diren ekintzak izan ezik edota ekintzaren bat kanpoan 

egiteko modukoa izango denean herriko beste ekipamendu batzuk erabiliko dira. UDA GAZTEA 

programan 10 eta 15 urte bitarteko umeek hartu ahal izango dabe parte. 

 

� EGUTEGIA ETA ORDUTEGIA: 
 
Uda txikia bagilaren 25tik garagarrilaren 27ra arte egingo da (5 aste)(**) eta Uda Gaztea garagarrilaren 

9tik garagarrilaren 20ra arte (2 aste) (**). Bai UDA TXIKIAk bai UDA GAZTEAk ordutegi bera eukiko 

dabe: goizeko 10:00etik 13:00era, egun konkretu batzuk izan ezik ekintzaren arabera denbora gehiago 

beharko dabelako, kasu horietan partehartzaileei aurretik abisatuko zaie. 

 

� IZENA EMOTEA: 

 

1- Larrabetzuko UDA programan parte hartzeko, 2012ko maiatzaren 28tik bagilaren 1era bitartean 

emon beharko da izena, biak barne. Lekuak mugatuta dagoz eta, horrenbestez, honako alderdi honek 

hartuko dira kontuan: 
 

- Larrabetzun erroldatuta egotea. 

- Horretarako ezarritako epean emotea izena. 

- Aurreko udako kanpainan izena emon badute, gitxienez saioen erdira joan izana (baldintza hau bete 

ezean, izena emon ahal izango dabe, baina beti ere zerrendako azkenak izango dirala kontuan hartuta, 

zozketea egin arren). 

 

2- Izena emoteko epea amaitu ostean eskaereak eskainitako lekuak baino gehiago badira, zozketea 

egingo da (***). 2012ko bagilaren 6 an (eguaztena) izango da zozketea, 18:30ean, Anguleri 

Kultur Etxean. 

 

Leku barik dagozan pertsonak itxaron-zerrendan geratuko dira eta, horien arteko aukeraketa, zozketa 

bidez egingo da. 

 

Zozketara etorri ezin izan arren, ez da arazorik egongo lekua eskuratzeko zozketan parte hartzeko. 

 

Onartutakoen behin-behineko zerrendea Anguleri Kultur Etxean eta Ludotekan azalduko da jente-

aurrean, bagilaren 11tik aurrera. 

 

 

3- Onartutakoek bagilaren 12tik 15era bitartean emon beharko dabe izena Anguleri Kultur Etxean, 

parte hartu gura dan programearen prezioa esku-dirutan ordainduta (zenbateko zehatza ekarrita, ahal 

dala). 

 

Aurreikusitako epean izena emoten ez dabenek, azken lekua eukiko dabe itxaron-zerrendan. 

Onartutakoen behin betiko zerrendea bagilaren 18tik aurrera azalduko da jente-aurrean, Anguleri 

Kultur Etxean eta Ludotekan. 



 

Lekua eskuratu arren programan parte hartzeari uko egin gura deutsien pertsonek, izena behin betiko 

emoteko epean jakinarazo beharko deutsee Kultur Etxeko arduradunei beren-beregi egiten deutsiela uko 

eskuratutako lekuari.  
 

Baxarik egotekotan, bagilaren 18tik aurrera ez da bueltauko dirua. 

 

Mesedez eskatu gura deutsuegu izena emoteko orrian azaldutako maiztasuna betetako, kontuan hartuko 

baita hurrengo udetako kanpainetan. 

 

PREZIOAK ETA DESKONTUAK 
 

  4 – 9 urte 

UDA TXIKIA 
 

10 - 15 urte 

UDA GAZTEA 
 

aste 1 
Erroldatuak 34 €  

Ez erroldatuak 48 € 
Erroldatuak 58 € 

Ez erroldatuak 84 € 

aste 2 
Erroldatuak 45 € 

Ez erroldatuak 63 €  
Erroldatuak 71 € 

Ez erroldatuak 101 € 

3 aste 
Erroldatuak 56 € 

Ez erroldatuak 78 € 
  

4 aste 
Erroldatuak 67 € 

Ez erroldatuak 93 € 
  

5 aste 
Erroldatuak 78 € 

Ez erroldatuak 108 € 
 

 

DESKONTUAK: 

 

- Bigarren semearen/alabearen izena emondakoan, % 20ko deskontua aplikauko jako programa 

merkeenaren prezioari. 

- Hirugarren semearen/alabearen izena emondakoan, % 30eko deskontua aplikauko jako programa 

merkeenaren prezioari. 

-  Langabezian dagozan familien kasuan, % 50eko deskontua aplikauko jako. 

 

� IZENA EMONDAKOAN: 

 

Argibide-batzarrak egingo dira, programen zehaztasunak azaldu eta ordutegia zehazteko; modu berean, 

ganetik azalduko da barruko araubidea. 

 

Kasu honetan, batzarra bagilaren 20an egingo da, Anguleriko Kultur Aretoan, 18:00etan.  

 

� ERANTZUKIZUNA:  
 

UDA 2012 osotzen daben programetako koordinatzaile eta begiraleek zainduko dabe programea behar 

moduan betetan dala. Gurasook be gauza bera egingo dogu, izena emotean banatuko dan barruko 

araubide erraza beteta, programea behar moduan burutuko dala bermatzeko. 
 

Goian aitatutako pertsonek egiaztatu beharko dabe programan parte hartzen daben umeen portaerea 

egokia dan eta saioetara etorri diran eta, holan, horren inguruko neurriak hartu ahal izango dabez 

jarduerearen ordena egokia, bizikidetzea eta funtzionamentu egokia bermatzearren. 

 

(**) Udalak ezarriko dau programa ezbardinak egingo diran eta horreen iraupena zein izango dan, erabiltzaileek egindako eskaerei 

segiduta. 

(***) Familiaren bateko kide batek baino gehiagok hartzen badau parte, horreetakoren bat leku barik geratzeak eragingo leukean 

problematikea hartu dogu kontuan. Halanda ze, familia horretako kideren batek lekua eskuratzekotan, izena emonda daukien ganerako 

neba-arrebek be automatikoki eskuratuko dabe partaideen zerrendan sartzeko aukerea. 
 

Interesdunak izena emon badau, oinarri honeek guztiz onartzen dauzala ulertuko da. 


