
Nafarroako Kutxa Fundazioaren Campusetan, aisialdirako hezkuntzaren bidez, balio pertsonalak, 
kolektiboak eta sozialak transmititzen zaizkie neska-mutikoei eta, horrela, pertsona osoak, zoriontsuak, 
arduratsuak eta solidarioak garatzen laguntzen da.

Mendia, hondartza eta kultura
Nafarroako Kutxa Fundazioaren Campusak Hondarribian (Gipuzkoa) dagoen Blanca de Navarra 
udalekuan egiten dira; leku paregabea da oporrez gozatzeko, errespetu giroan eta ingurumenarekin 
kontaktuan. Hondartzatik 200 metrora dago, Txingudiko badia osatzen duten Jaizkibel menditik eta 
Bidasoaren estuariotik oso hurbil, aberastasun natural handiko gune batean.

Hazteko egunak
Gure hezkuntza-proiektuan oinarrituriko programa bat eskaintzen dugu, arreta dibertsioan, norberaren
garapenean eta balioen hezkuntzan jarrita. Egun horietan ondo pasatzeaz gain, helburua haurrak haztea 
da, bai maila pertsonalean, bai komunitatearen barruan. Adinaren arabera antolatuta daude, talde 
mistotan, eta, hala, Campusetako parte hartzaileek zenbait egunez beste haur batzuekin bizitzeko eta 
jolasaren, kirolaren eta hainbat jardueraren bidez harremanak egiteko aukera dute.

Lasaitasun osoz
Esperientzia eta prestakuntza handia duen begirale talde bat egingo diren jarduerez arduratuko da, 
dena ahalik eta segurtasun handienarekin garatzeko behar diren antolamenduaz eta kontrolaz ere. 
Gainera, erizaintza zerbitzua dugu eguneko 24 orduetan.

Aurretiko izen-emateak
Martxoaren 10etik 24ra bitarte egin daiteke aurretiko izen-ematea, gure webgunean: 
www.fundacioncajanavarra.es. Informazio gehiago telefono zenbaki honetan: 948 222 444

Oso garrantzitsua
• Plazak eskatzeko aurretiko izen-ematea egiteko epea: 15 egun.
• Erabiltzaile bakoitzari zenbaki bat emango zaio.
• Neska-mutiko talde bat inskribatu nahi bada, erabiltzaile alta denek batera egitea gomendatzen 

dugu, elkarren segidako erabiltzaile zenbakiak izateko.
• Plazen esleipenean lehentasuna izanen dute Nafarroan erroldatuta dauden neska-mutikoek.
• Plazak esleitzeko prozedura zozketa izanen da, notario aurrean.
• Laguntza eskuliburu bat eta zozketaren oinarriak eskuragarri izanen dituzu gure webgunean: www.

fundacioncajanavarra.es
• Behin plaza esleituta, izen-ematea ezarritako epean egin beharko da, izena emateko formularioa 

behar bezala beteta. Ondoren, plazari dagokion zenbateko osoa kobratuko da.
• Izen-ematea ez bada ezarritako epean formalizatzen, plaza galdu eginen da.
• Familia ugari bateko kide diren parte hartzaile guztiek % 10eko deskontua izanen dute.
• Campusa aurrera ateratzeko, gutxieneko plaza kopuru bat bete beharko da txanda bakoitzean.
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Campus desberdin bat
Nafarroako Kutxa Fundazioaren Hondarribiko Campusera joatea hondartzan egun dibertigarri 
batzuk pasatzea baino askoz ere gehiago da. Bizikidetzan eta partaidetzan oinarrituriko 
esperientzia bat da, neska-mutikoen elkarrekiko eta ingurunearekiko errespetuzko bizipen 
bat. Lagun berriak egitea da, bide berriak irekitzea eta partaideen ekarpenekin aberastea. 

Instalazioak egokituta daude eta guztiz irisgarriak dira.

Oraindik ez gaituzu ezagutzen? Orain da momentua!

Gure kanpamentu eskaintza
Gure Hondarribiko eskaintzak honako hauek biltzen ditu: “Concilia Campusa”, 5 eguneko 
txanda bakar batean (ekainaren 22tik 26ra) eta “Hondarribia Campusa 2020” izenekoa, 
bederatzi txandatan banatua (ekainaren 26tik abuztuaren 28ra); azken horietatik bat 
ingelesez izango da. Bi modalitate desberdin, bizikidetza kontzeptu berarentzat.

Kanpamentuen datak

Campus desberdin bat
Campusak hiru taldetan antolatzen dira, adinaren arabera. Adin tarte bakoitzean 
hainbat motatako jarduerak eta tailerrak eskaintzen dira:

Zer sartzen da prezioaren barnean?
Prezioaren barnean sartzen dira:

• Garraioa autobusez, ezarritako lekuetatik abiatuta.
• Campus bakoitzeko jarduera guztiak.
• Mantenu osoa: gosaria, hamaiketakoa, bazkaria, askaria eta afaria.
• Erizaintza zerbitzua eguneko 24 orduetan.
• Erantzukizun zibileko asegurua.
• Ostatua instalazio ezin hobeetan.

Irteerak eta iritsierak autobusean
Autobusek udalerri hauetan bakarrik egingo dute geldialdia: Iruñean, Tuteran, 
Tafallan, Vianan eta Lizarran.

Hondarribia Campusaren ingeleseko txanda
Gainerako txanden antzeko programazioa du, baina ingelesez. Abuztuaren 7tik 14rako 
astean izango da.

Nola eman dezaket izena?
Izena emateko, gure webgunean aurkituko duzun formularioa bete beharko duzu:
www.fundacioncajanavarra.es 
Informazio gehiago nahi baduzu, deitu telefonoz:
948 222 444

*Familia ugariek % 10eko deskontua

*Familia ugariek % 10eko deskontua

*Familia ugariek % 10eko deskontua

Txanda Kanpamentua Egunak

1. txanda* Concilia Ekainaren 22tik 26ra (5 egun)

2. txanda Hondarribia Ekainaren 26tik uztailaren 3ra

3. txanda Hondarribia Uztailaren 3tik 10era

4. txanda Hondarribia Uztailaren 10etik 17ra

5. txanda Hondarribia Uztailaren 17tik 24ra

6. txanda Hondarribia Uztailaren 24tik 31ra

7. txanda Hondarribia Uztailaren 31tik abuztuaren 7ra

8. txanda ** Hondarribia Abuztuaren 7tik 14ra (ingelesez)

9. txanda Hondarribia Abuztuaren 14tik 21era

10. txanda Hondarribia Abuztuaren 21etik 28ra

  * Concilia Campusak 5 eguneko iraupena du
** 8. txanda ingelesez izango da

Eolo
2005, 2006
eta 2007an jaiotakoak

Concilia Campusa: 235 €
Hondarribia Campusa: 295 €
Ingeleseko txanda: 395 €

Infantilak
2008, 2009 
eta 2010ean jaiotakoak

Concilia Campusa: 215 €
Hondarribia Campusa: 275 €
Ingeleseko txanda:  350 €

Jarduerak

• Haur parkea eta skate.
• Surfa.
• Paseoa itsasontzian.
• Zumba.
• Kultur ginkana Hondarribian.
• Txangoak.
• Olinpiadak
• Ingurumen jarduerak
• Itsas ingurunearekin loturiko tailerrak 

eta jarduerak
• Gaueko ekitaldiak.
• Agur festa.

Jarduerak

• Paddle Surf.
• Paseoa itsasontzian eta bainua.
• Paseoa mendiko bizikletan.
• Txangoa Jaizkibel mendira.
• Scape Room.
• Jarduerak hondartzan.
• Tailerrak.
• Gaueko ekitaldiak.
• Kirol jokoak.
• Agur festa.

Jarduerak

• Bela.
• Surfa.
• Spinning.
• Paseoa itsasontzian eta bainua.
• Kultur ginkana Hondarribian.
• Zumba.
• Txangoak.
• Kirolak eta jolasak hondartzan.
• Kirol aurreko dinamikak.
• Sormenezko tailerrak eta jarduerak.
• Gaueko ekitaldiak.
• Agur festa.

Alebinak
2011, 2012 
eta 2013an jaiotakoak

Concilia Campusa: 195 €
Hondarribia Campusa: 245 €
Ingeleseko txanda: 305 €


