
 

 

Nafarroako Saskibaloi Federazioak 
 

Udal Kirol Patronatuak, 
Cantolagua klubak, 

Zangotzako Merkatari Elkarteak 
eta 

Luis Gil Ikastetxea, Zangotzako Ikastola eta I.E.S. Sierra de 
Leyre.ren  Apymen 

 

kolaborazioarekin 
 
 

Saskibaloi Udal Kanpamentua 
antolatzen du 

 
Datak:  Ekainaren26tik 30ra(biak barne). 
 

Lekua: Zangotzako Udal Kiroldegia eta Cantolaguako igerilekuak. 
 

Adinak: 2002eta 2010 urte bitartetan jaiotakoak. *Beste adin batzuetarako galdetu 
 

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-ekintzak. 
� 14:00-15:00: Cantolaguako igerilekuetan bazkaria. 

1. Jatetxe zerbitzuan izena ematen ez duten partehartzaileek bi aukera 
dituzte: eramango duten bazkaria instalazioetan jatea (momentu oro 
monitoreen zaintzapean egongo dira). 

2. Bazkaltzera haien etxera joatea 15:30tan ekintzetara  itzuliz. 
� 15:00-15:30: Atsedena eta etxera bazkaltzera joandako partehartzaileen 

itzulera. 
� 15:30-16:30: Kirol ekintzak eta jokoak. 
� 16:30-17:15: Partehartzaile guztien batzea. 

 
 
 

Ekitaldiren bat  

Ingeleraz izango dugu 



 

 

Ordainketak:   
‘A’ aukera: Kanpamentu osoa (astelehenetik ostiralera): 75 €. 
‘B’ aukera: 4 egun (astelehenetik ostegunera edo asteartetik ostiralera): 65 €. 
‘C’ aukera: Egun bateko parte hartzea:18€/eguneko. 
Edozein aukeratan, jatetxe zerbitzurako gehigarria: 10€/eguneko. 

*Deskontuak: 
o Zangotzako Merkatari Elkarteetako merkataritzetan 25€ baino gehiagoko 

erosketengatik (establezimenduen zigiluak tiketetan ikusgai), 15€ko deskontua 
egingo da ‘A’ aukeran soilik. 

 

o %20-ko beherapena egingo da anai-arrebaren bat etorriz gero, baina jatetxe 
zerbitzuan beti prezioa mantenduko da. Beherapen  hau ez da bestearen 
osagarri. 

Ordainketa era: 
Ekainaren 19a arte, Nafarroako Saskibaloi Federazioaren La Caixako Kontu 
Korrontean dirua sartuz :ES79 2100 2173 83 0200506397 
  
Egun horretatik aurrera, ekitaldiaren  hasieran ordainduko da, eguneko aukera 
egin dutenen ordainketa. 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 partehartzaileei peto alderantzikagarria eta 
beste opari batzuk emango zaizkie. 

 
� 8-10 haurrentzako monitore bat egongo da. 

 
� Cantolaguako kontrolean emanen dira izen-emate orriak. 

 
� Edozein zalantza argitzeko telefono-zenbaki hauetara deitu: 

 
Agustín: 670900945 
Sofía : 663720249 
Maite: 650243576 

 

� Informazio guztia web-gune hauetan deskargatu ahal izango duzue “2017-06-
01” tik aurrera. 
www.fnbaloncesto.com eta www.baloncestocantolagua.com 


