Nafarroako Saskibaloi Federazioak
Udal Kirol Patronatua,
Cantolagua kluba,
Zangotzako Merkatari Elkartea
eta
Luis Gil Ikastetxea, Zangotzako Ikastola eta I.E.S. Sierra de
Leyreren apymen
kolaborazioarekin

Saskibaloi Udal Kanpamentua
antolatzen du
Noiz: Uztailaren 1tik 5ra
Non: Zangotzako Udal Kiroldegian eta Cantolaguako igerilekuetan.
Adinak: 2004 eta

2013a bitartean jaiotakoak. *Beste adin batzuetarako kontsultatu

Ordutegia:






9:30-10:00: Polikiroldegian harrera.
10:00-13:00: Entrenamenduak, lehiaketak eta jokoak polikiroldegian.
13:00-13:30: Igerilekuetara desplazamendua.
13:30-14:00: Cantolaguako igerilekuetan jokoak eta ur-aktibitateak.
14:00-15:00: Cantolaguako igerilekuetan bazkaria.
Jantoki zerbitzuan izena ematen ez duten parte hartzaileek bi aukera
dituzte:
1. Eraman duten janaria instalazioetan bazkaldu (momentu oro monitoreen
zaintzapean egongo dira).
2. Bazkaltzera haien etxera joan, 15:30etarako ekintzetara bueltatuz.
 15:00-15:30: Atseden denbora eta etxera bazkaltzera joandako parte
hartzaileen itzulera.
 15:30-16:30: Kirol aktibitateak eta jokoak.
 16:30-17:00: Parte hartzaileak jasotzeko ordua.

Kuotak:
‘A’ aukera: Kanpamentu osoa (astelehenetik ostiralera): 80 €.
‘B’ aukera: 4 egun (astelehenetik ostegunera edo asteartetik ostiralera): 70 €.
‘C’ aukera: Egun bakarreko saioa: 18 €/eguneko.
Edozein aukeretan, jatetxe zerbitzurako gehigarria: 10 €/eguneko.

*Deskontuak:
o Zangotzako Merkatari Elkarteetako komertzioetan 25€ baino gehiagoko
erosketengatik (establezimenduen zigiluak ticket-etan ikusgai), 15€-ko
deskontua egingo da ‘A’ aukeran soilik.
o %20.ko deskontua egingo da anai-arrebaren bat etorriz gero, baina jatetxe
zerbitzuan beti prezioa mantenduko da. Deskontu hau ez da bestearen osagarria.

Ordainketa era:
Ekainaren 24 bitartean, Nafarroako Saskibaloi Federazioaren La Caixako
Kontu Korrontean:
ES46 2100 5196 1622 0012 0339
Egun horretatik aurrera, aktibitatearen hasieran ordaindu egingo da eguneko
etorreraren prezioa. Deskonturik ez da egingo.

Besteak:
 Antolakuntza hobea izateko, egun bakoitzean hurrengo egunerako menua
eskaintzen saiatuko gara denborarekin aukeratu ahal izateko.
 5 egunetarako izena ematen duten parte hartzaileei peto alderantzikagarria eta
beste opari batzuk emango zaizkie.
 8-10 haurrentzako monitore bat egongo da.
 Cantolaguako kontrolean emanen dira izen-emate orriak.
 Edozein zalantzarako telefono-zenbaki hauetara deitu:
Sofía : 663720249
Maite: 650243576
Agustín: 670900945
 Informazio guztia web-gune hauetan deskargatu ahal izango duzue:
www.fnbaloncesto.com eta www.baloncestocantolagua.com

