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JARDUERAREN OINARRIZKO DESKRIBAPENA
JARDUERA EDO ZERBITZU MOTA

ZERBITZUA

JARDUEREN DINAMIZAZIOA

GYMKHANA
DESKRIBAPEN TEKNIKOA

- Jarduera dinamikoa eta oso dibertigarria, hainbat proba edo jolas dinamiko burutzen dena.
- Parte-hartzaileen kopuruaren arabera, hainbat taldetan banatuko gara.
- Joko guztiak egin ahal izateko.Jolas bakoitzak iraupen mugatua izango du.
OINARRIZKO GYMKHANA
Gymkhana honetan, elementu oso oinarrizkoak erabiltzen dira, uztaiak eta baloiak kasu, edozein espaziotan egin daitekeelarik.
HULA HOOP-EKO DANTZA: giza kate baten mutur batetik bestera uztai bat pasatzea askatu gabe.
GILTZAPETUTA: kide bat barruan dela atzamarrekin uztaia eramatea.
TRIPONTXIAK: 10 parte-hartzaileko lasterketa, parte hartzaile bakoitzaren bularraren eta bizkarraren artean baloi bat eutsiz.
BURUZ: 5 parte-hartzaileko lasterketa taldeko, baloi bat buruan helduta.
PIRAMIDEA: 6 parte-hartzailerekin piramide bat egitea, 10 segundoz irmoa izateko helburuz.
GYMKHANA OSOA
Gymkhana honetan oso elementu ezberdinak erabiltzen dira eta probak gero eta askoz originalagoak eta bisualagoak dira.
EL LAZARILLO: gidari bat izanda begiak estalita taldeko lasterketa.
HODI ZOROA: 2 pertsonen arteko hoditeria baten bidez ahalik eta tenis-pilota gehien garraiatu.
ZAKU ERRALDOIEN LASTERKETA: zaku erraldoien lasterketa, zaku bakoitzaren barruan 4 edo 5 kide eta denak batera saltoka.
ZUBI ESEKIA: taldeko kide bat beste toki batera eramatea, 3 enbor eta 6 pertsonaren laguntzarekin.
ZUBIA ERAIKITZEN: ebakitako enborren gainetik ibiliz lasterketa bat egitea.
GUTXI GORA BEHERAKO IRAUPENA

SASOIA

3 h.

Urte osoa

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.
TARIFAK (%21 BEZa barne)

Jardunaldi 3h

Jardunaldi osoa 6h
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Aparteko osoa

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).
MATERIALA ETA EKIPAMENDUA
JARDUERA EGITEKO BEHARREZKO EKIPAMENDUA
- Eguneko baldintza meteorologikoetara egokitutako kirol-arropa edo arropa erosoa.
- Egoera onean dauden zapatilak, itsaspen ona dutenak.
- Eskuoihala, arropa eta ordezko oinetakoak. (Eguraldi txarreko egunetarako)
EKIPAMENDU GOMENDAGARRIA
- Betaurrekoak erabiltzen dituzten parte-hartzaileak; atzetik eusteko zinta edo goma bat ekarri beharko lukete.
JARDUERAKO ARGAZKIAK
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