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JARDUERAREN OINARRIZKO DESKRIBAPENA 
 

DESKRIBAPEN TEKNIKOA 

-23 freskagarri-kaxa dituen dorre bat eraikitzea, arnes eta soka dinamiko batez aseguratuta. 

urte bitarteko parte-hartzaileentzako egokia. (Helduentzat ere balio du) 

Parte-hartzaile bakoitzeko Gutxi gorabehera 4-5 minutuko fluxua. 

- 50 parte-hartzaile 2 teknikarirekin 3 ordu gutxi gorabehera /30-40 parte-hartzaile teknikari batekin 3 ordu gutxi gorabehera. 

EZAUGARRI ESPEZIFIKOAK 

7-8 metroko garaiera hainbat zuhaitz dituen edo 7-10 metroko altuerako altzairuzko edo zurezko egitura duen espazio bat izatea. 

Espazio guztiek ez dituzte betetzen jarduera behar bezala muntatzeko behar diren baldintzak. 

ZERBITZU HAU KONTRATATZEKO ORDUAN KONTUAN HARTU BEHARREKO DATUAK 

- Lehenik eta behin, eremua aztertu beharko litzateke, jarduera egin daitekeen baloratzeko. 

(Batzuetan argazkiren batekin nahikoa izan daiteke) 

- Gomendagarria da leku alternatibo bat izatea eguraldi txarreko egoeretarako. 

- Jarduerak 3 edo 6 ordukoak izaten dira, eta aparteko orduren bat kontrata dezakete. 

- Jardueraren egunean, 2 ordu beharko dira muntatzeko eta ordubete desmuntatzeko. 

- Jarduera monitore teknikoen kopuru jakin batekin egiten da, eta monitore kopurua handitu edo murriztu daiteke, interesdunek 
aldez aurretik hala adostuta. 

GUTXI GORA BEHERAKO IRAUPENA SASOIA 

Jardunaldi erdia:3 h. / Jardunaldi osoa 6 h..  Todo el año. 

TARIFAK (%21 BEZa barne) 

Jarduera Begirale kopurua Jardunaldi erdia Jardunaldi osoa Aparteko ordua 

GRUPO C 2   8  

OHARRA: Hasieratik  50 km-ko bidaia barne hartzen du, joan-etorria kontuan hartuta 100 km-koa guztira. 

Distantzia handiagoetan, aparteko km sartu behar da, dagozkion dietekin batera (kontsultatu neurrira egindako tarifak eta aurrekontuak). 

BARNE DAUDEN ZERBITUZAK BARNE EZ DAUDEN ZERBITZUAK 

- Gida espezializatuak dituzten jarduerak. 

- Jarduerarako behar den material teknikoa. 

- Erantzukizun zibileko eta  asistentzia sanitarioko asegurua 

- Garraioa jardueran zehar. 

- Janaria edo ura jardueran zehar. 

- kontsultatu ostatua eskuragarri dagoen. 

JARDUERAKO ARGAZKIAK 
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