
 MULTIABENTURA 
UDALEKUAK 

2014 LAREDO 

 

MEDINA 

 

CORNEJO 



 



 Dinamikak, tailerrak, jolasak, kirolak eta irteerak.  

 Abentura kirolak (desberdinak udalekuaren arabera): rappela, 

tirolina, arku-tiroa, eskalada, piraguismoa, espeleologia, BTT, surfa, 

hipika… 

Mantenu osoa 

Begiraleak 24 h 

Segurua 

Materiala 

Jarduerez betetako programa 

DATAK ADINAK PREZIOA 

UZTAILAK 1-11  

LAREDO 
14-17  

380€ 
 

UZTAILAK 1-11  

MEDINA 
11-15 

380€ 
 

UZTAILAK 11-21  

LAREDO 

MEDINA 

 
10-14 

 
 

380€ 
 

UZTAILAK 21-31  

LAREDO 

 
 

10-14 

 
 

380€ 

ABUZTUAK 1-10  

 
6-12 380 € 

ABUZTUAK 11-21  

CORNEJO 
6-12 350€ 

ABUZTUAK 21-31  

CORNEJO 
12-17 

390€ 
 

http://pinpoil.com/albumfotos/displayimage.php?album=lastupby&cat=0&pos=6
http://pinpoil.com/albumfotos/displayimage.php?album=lastupby&cat=0&pos=59
http://pinpoil.com/albumfotos/displayimage.php?album=lastupby&cat=0&pos=18
http://pinpoil.com/albumfotos/displayimage.php?album=lastupby&cat=0&pos=4


   PROGRAMAZIOA (eredua)  

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 

17:00.- Aterpetxera heldu. 

Logelak banatu. Arauak eta 

aurkezpenak.  

18:00.- Askaria 

18:30.- Aurkezpen jolasak  

20:30.- Afaria 

21:30.- Gaubela: barruko 

jolasak.  

10:30.- Errotazioa: arku-

tiroa / tirolina / multikirola.  

13:30.- Bazkaria 

15:30-Errotazioen 

jarraipena 

19:00.- Rally umoristikoa 

herritik 

20:30.- Afaria 

22:00.- Gaubela: jolasak 

kanpoan linternekin. “Pepes 

y Pepas” 

10:30.- Ibilaldia: irteera 

13:30.- Bazkaria errekan 

16:00.-  Jolasak uretan 

19:00.- Itzulera eta dutxak.  

21:00.- Afaria 

22:00.- Gaubela: kanpoko 

jolasak. “matrikulak”.  

 

10:30- Olinpiada tailerrak: 

apaingarriak, jantziak, 

garaikurrak… 

12:00-Olinpiadak 

16:00-Olinpiaden jarraipena 

19:00- Itxiera eta 

garaikurren banaketa.  

21:00- Afari olinpikoa.  

22:00-Gaubela: dantzen 

erakusketa.  

 

10:30.- Irteera: Peña 

Horrerora.  

16:00.- Errotazioa: eskalada / 

rappela  Peña Horreron.  

18:00.- Errotazioa / kanpin 

dendak muntatu.  

20:30.- Afaria 

22:00.- Gaubela: istorioen 

gaua.  

 

DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 

10:30.- Cornejora itzulera.  

16:00.- Cornejora heldu.  

19:30.- Erlaxazioa eta 

dutxak.  

20:30.- Afaria  

22:00- Gaubela: zinema 

palomitekin.  

 

10:30.- Errotazioa: arku-

tiroa/ tirolina / multikirola.  

15:30- Errotazioen 

jarraipena.  

19:00.- Olinpiada kulturala.  

20:30.- Afaria 

22:00.- Gaubela: “polis y 

cacos” 

10:30- Ojo Guareñan 

orienting.  

17:00-kobazuloak ikusi.  

20:00-Itzulera eta dutxak 

20:30-Afaria 

22:00-Gaubela: Muxu - 

plakajea 

10:30- Irteera Tormera. 

11:00-Piraguismoa eta 

bainua 

18:00- Itzulera 

19:00-Pizza tailerra.  

20:30-Afaria 

22:00- Keinuen jolasa eta 

pictionary.  

 

10:30-Futbola eta zelai errea. 

16:00-Indioen tailerra.  

18:00-Indioen jolas handia.  

20:30-Afaria 

22:00-Linternazoa 

 

DIA 11 

10:30.- Garbiketa eta 

ekipajea. . 

12:00.- Ebaluazioa 

13:30.- Bazkaria 

16:00.- Ekipajeak batu eta 

itzulera.  

 



Aterpetxeko edukiera 47 pertsonatakoa da (3 logela 22, 20 eta 5 plaza ohatzetan, ohe bat izan ezik, 

1,35 m-ko ohean).  

 Instalazioak 50 pertsonentzako edukiera duen sala edo egongela dauka, telebista, DVDa, bideoa, soinu 

ekipoa, karaokea. Gela handi honetan barruko jarduerak eta tailerrak egiten dira.  

 Komunak: 6 komuna daude, 6 dutxa eta 6 konketa. Gainera, komun bat elbarrientzako egokituta 

dago, eta sukaldean konketa eta dutxa. Aterpetxeak biltegia dauka, bulegoa, galdara eta garbigailu gela 

eta garbiketarako tresnak. Ur beroa eta berogailua daude 

 Kanpoaldean lursail berdea dago, 3.000 m2koa, jolas eta jardueretarako egokiak direnak. Bertan 

akanpatu daiteke.  

 Ez dago elbarrientzako oztoporik, eta haientzako egokituta dago aterpetxea.  
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El Brezal kanpina Medina de Pomarreko El Vado 
auzoan dago kokatuta.  

Burgosko iparraldean dago, arrasto historiko 
handia duen ingurunean paisai zoragarriez 
inguratuta.  

 

56 pertsonentzako edukiera dauka. Ohatzeak 
daude logelan. Ondorengoak egin daitezke:  

 

 Piraguismoa. 

 Mendi ibilaldiak 

 RAPPELa, Eskalada 

 Arku tiroa praktikatu 



Kokapena: 
 Laredoko alde 

zaharrean. 
Edukiera: 
 40/50 

pertsona. 
Baditu: 
 Hondartza 500 

metrora. 
 Logelak 

komunarekin. 
 9 logela 

hirukoitza 
 Logela 1 

ohatzeekin (18 
pertsonentzat) 

 Egongela 
 Bileretarako 

gela 
 
 



 Ez duzu udalekuko beste pertsonarik molestatuko, burlatuko, mehatxatuko, zirikatuko edo diskriminatuko.  

 Ez da inolako biolentziarik onartuko, ez fisikoa ezta berbala ere (borrokak, broma pisutsuak, kolpeak, hiztegi desatsegina, hitz gaiztoak, 
elkarrizketa desegokiak).  

 Momentu oro adiskideak, begiraleak, zuzendariak, instalazioetako beste erabiltzaileak eta pertsonak errespetatu beharko ditu. Gainera, 
ingurunea, ingurugiroa eta zonaldeko bizilagunen animaliak errespetatuko ditu.  

 Gure helburua dibertsioa da. 

 Udalekuko arduradunek jarritako jatorduak eta deskantsuak errespetatuko dira.  

 Guztiz debekatuta dago tabakoa, alkohola eta beste sustantzia toxikoak kontsumitzea udalekuan zehar.  

 Guztiz debekatuta dago objektu ziztatzaileak edota ebakitzaileak eta laser argiak, metxeroak eta pospoloak erabiltzea. Baita beste edozein objektu 
istripuak edo lesioak eragin ditzaketenak ere.  

 Udalekuko kanpatzaileek ez dute eraman behar mp3rik, sakelako telefonorik, bideo-jolasik, bideo-kontsolarik, ezta edozein objektu zeinetarako 
energia kargatu behar dena. horrelakoren baten kasuan begiraleek gorde ahalko lituzkete eta udaleku amaieran itzuliko liekete gazteei, beti ere 
kanpamenduko garapena eta parte-hartzaileen integrazioa oztopatzen edo mugatzen baditu.   

 Kanpatzaile guztiek dutxatzeko eta haien burua garbitzeko beharra dute, egunero  ezarritako ordutegiaren barruan.  

 Argazki kameren erabilpena onartzen da, kanpatzaileak horiek arduradun bakarrak izanda. Gainera, eurek izango dira ateratako argazkien eta 
haien erabilpenaren arduradunaK. Pinpoil ez da arduratuko argazki kameren galerarik edo galtzerik balego.  

 Kanpamenduko espazio komunen garbiketa orokorrean kooperatu beharko duzu.   

 Norberaren gauzak ordenan eta garbi mantendu eta zaindu beharko dituzu. Ezin da logela edo instalazioetan jan ezta edan.  

 Koltxoiak euren lekuan egon behar dira, ez mugitu ezta atera euren espaziotik.  

 Parte-hartzaileak ezin dira logelaz aldatu, ezta beste logeletan sartu inolako baimenik gabe.   

 Edozein haustura edo istripuren aurrean, berehala zure begiraleari jakinarazi.  

 Kanpamenduko instalazioak zaindu eta ez gastatu ura edo argia alperrik.   

 Materiala errespetatu eta instalazioak eta kanpamenduak menpe dituenak ondo erabili behar dira.  

 Jantokira jantzita joan beharko duzu, higiene eta hezkuntza arau basikoak jarraituta.  

 Begiraleek euren taldeko partaide guztiek ondo jan dezatela eta janaria alperrik botako ez dutenaz arduratuko dira. Platerera bota bakarrik jango 
duzuna.  

 Talde bakoitzeko partaideek txandak egingo dituzte mahaia garbi mantentzeko eta guztiz batuta uzteko.  

 Kanpamenduan zehar erabiliko duzun materiala eta tresnak zaindu eta ondo mantendu.  

 Oso garrantzitsua da talde lan egiten ikastea.  

 Jardueretan ezin zara taldearengandik aldendu.  

 Guztiz debekatuta geratzen da piszinara edo errekara buruz botatzea, baita uretako jolas arriskutsu eta bortitzak gauzatzea ere.  

 Beharrezkoa da begirale eta adituek jarritako segurtasun neurriak jarraitzea.  

 Ez sartu baimendu gabeko lekuetan.   

 Ezin zara kanpamenduko instalazioetatik irten inolako arrazoi edo aitzakiarik gabe, norberaren eta beste kanpisten segurtasunagatik baita. Hori 
egiteko begirale arduradun baten laguntzarekin izan beharko da.    

     



INFORMAZIOA 

Informazio gehiagorako eta izena emateko eskaerak: 

www.pinpoil.com 

  

María  687 513 153 / 94 676 39 81 

   info@pinpoil.com 

http://www.pinpoil.com/
mailto:info@pinpoil.com

