
HONDARRIBIA
Campus 2023

EKAINAREN 26tik
IRAILAREN 1era

Ikasi, sortu, parte hartu…

hazi.



Campus 2023

* Concilia campusak 5 eguneko iraupena du

Txanda Kanpamentua Datak
1. txanda* Concilia ekainaren 26tik 30era (5 egun)

2. txanda Hondarribia ekainaren 30etik uztailaren 7ra

3. txanda Hondarribia uztailaren 7tik 14ra

4. txanda Hondarribia uztailaren 14tik 21era

5. txanda Hondarribia uztailaren 21etik 28ra

6. txanda Hondarribia uztailaren 28tik abuztuaren 4ra

7. txanda Hondarribia abuztuaren 4tik 11ra

8. txanda Hondarribia abuztuaren 11tik 18ra

9. txanda Hondarribia abuztuaren 18tik 25era

10. txanda Hondarribia abuztuaren 25etik irailaren 1era

Campus desberdin bat
Hondartzan egun dibertigarri batzuk pasatzea 
baino askoz ere gehiago da Nafarroako Kutxa 
Fundazioaren Hondarribiko Campusera joatea. 
Bizikidetzan eta partaidetzan oinarrituriko 
esperientzia bat da, haurren elkarrekiko eta 
ingurunearekiko errespetuzko bizipen bat. 
Lagun berriak egitea da, bide berriak irekitzea 
eta partaide bakoitzaren ekarpenekin aberastea.

Historia duten instalazioak
Gure instalazioen xarma eta berezitasuna, bideo 
honetan ikusgai:
ikusi bideoa hemen

Campuseko gure eskaintza 
Gure Hondarribiko eskaintzak honako hauek 
biltzen ditu: “Concilia Campusa”, 5 eguneko txanda 
(ekainaren 26tik 30era) eta “Hondarribia 2023 
Campusa”, astebeteko bederatzi txandatan banatuta 
(ekainaren 30etik irailaren 1era). Bi modalitate 
desberdin, bizikidetza kontzeptu berarentzat.

Kanpamentuen datak

https://www.youtube.com/watch?v=lz8rkMC_Sxg
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Campusa datutan
Erabat parte hartzearen eta bizikidetzaren espirituari 
eutsiz, jarduera eta esperientzia berriak proposatzen 
dizkie Campusak urtero parte hartzaileei. Edizioz 
edizio, hazten eta hobetzen jarraitzen dugu...
Campusaren iragarkia ikusteko,
 egin klik hemen.

2.222 

10

Familia inkestuen

% 99’6k

parte hartzaile
Campusen azken 

edizioan

txanda
ekainetik

irailera bitarte

berriz eramanen lituzkete
seme-alabak Campusera

https://www.youtube.com/watch?v=Nggimg2i48Q


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

Concilia Campusa: 245 €
Hondarribia Campusa 295 €
*Familia ugariak: % 5eko deskontua

Jarduerak
• Paddle surfa
• Surfa
• Paseoa 

itsasontzian
• Zumba
• Kultur ginkana 

Hondarribian
• Txangoak
• Olinpiadak

Jarduerak
• Bela
• Surfa
• Paseoa 

itsasontzian eta 
bainua

• Kultur ginkana 
Hondarribian

• Zumba
• Txangoak

Jarduerak
• Paddle surfa
• Bela
• Arrauna
• Spinninga
• Paseoa 

itsasontzian eta 
bainua

• Paseoa 
mendikoxangoa

Concilia Campusa: 265 €
Hondarribia Campusa 325 €
*Familia ugariak: % 5eko deskontua

Concilia Campusa: 285 €
Hondarribia Campusa: 345 €
*Familia ugariak: : % 5eko deskontua

• Ingurumen jarduerak
• Itsas ingurunearekin 

loturiko tailerrak eta 
jarduerak

• Gau ekitaldiak
• Agur festa

Alebinak

Infantilak

Eolo

2014, 2015 eta 
2016an jaiotakoak

2011, 2012 eta 2013an 
jaiotakoak

2008, 2009 eta 
2010ean jaiotakoak

 • Kirola eta jolasak 
hondartzan

• Kirol aurreko 
dinamikak

• Sormenezko tailerrak 
eta jarduerak

• Gau ekitaldiak
• Agur festa

• Txangoa Jaizkibel 
mendira

• Scape rooma
• Jarduerak hondartzan
• Tailerrak
• Gau ekitaldiak
• Kirol jokoak
• Agur festa

Campuseko jardueren bideoa
Campus 2023

https://www.youtube.com/watch?v=C2K6lIxLP9A&t=8s


Zer sartzen da prezioaren barnean?
• Autobusez joan-etorria, zehaztutako tokietatik.
• Campus bakoitzeko jarduera guztiak.
• Mantenu osoa: gosaria, hamaiketakoa, bazkaria, merienda eta afaria.
• Erizaintza zerbitzua eguneko 24 orduetan.
• Erantzukizun zibileko asegurua.
• Ostatua instalazio pribilegiatuetan.

Joan-etorriak autobusez
Autobusak herri hauetan soilik geratuko dira: Iruñea, Tutera, Tafalla eta Lizarra.

Campusaren informazio bloga
Campusaren blog ofizialean duzu beharrezko informazio guztia,  
hemen klik eginda.

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

Ohiko galderak

Campus 2023

https://sites.google.com/fundacioncajanavarra.es/campushondarribia/inicio?authuser=0&pli=1
http://www.fundacioncajanavarra.es


Campuseko jardueretan, laguntasuna, erantzukizuna, errespetua, lankidetza, pent-
samendu kritikoa, ohitura osasungarriak, autonomia eta beste balio batzuk oinarri di-
tuen hezkuntza metodologia erabiltzen da, aisialdiko testuinguru batean eta haurrak 
eta nerabeak erdigunean kokatuz.

Mendia, hondartza eta kultura
Hondarribian (Gipuzkoa) kokaturiko Blanca de Navarra udalekuan izaten dira Campusak; opo-
rrez gozatzeko leku paregabea, errespetu giroan eta ingurumenarekin kontaktuan. Hondart-
zatik 200 metrora dago, Txingudiko badia osatzen duten Jaizkibel menditik eta Bidasoaren 
estuariotik oso hurbil, aberastasun natural handiko gune batean.

Hazteko egunak
Aisialdi osasungarrian jartzen du arreta gure proiektu pedagogikoak, eta norberaren garape-
na eta balio unibertsaletan oinarritutako hezkuntza sustatzen ditugu, jolasaren, kirolaren eta 
taldeko dinamiken aukera zabal baten bidez.

Lasaitasun osoz
Eskarmentu eta prestakuntza handia duen begirale talde bat arduratuko da jarduerez, baita 
ekintza guztiak segurtasun baldintza onenetan eginen direla antolatzeaz eta kontrolatzeaz 
ere.

Aurretiko izen emateak
Aurretiko izen emateak otsailaren 22tik martxoaren 9ra arte egin ahalko dira gure web-
gunean: www.fundacioncajanavarra.es
Informazio gehiago telefono zenbaki honetan: 948 222 444.

Oso garrantzitsua
• Plazak eskatzeko aurretiko izen emate epea: 16 egun.
• Erabiltzaile bakoitzari zenbaki bat emanen zaio.
• Haur taldeen kasuan, erabiltzaile gisa alta une berean ematea gomendatzen dizuegu, era-

biltzaile zenbakiak segidan edo hurbilekoak izatea nahi baduzue.
• Nafarroan jaio diren eta/edo erroldatuta dauden haurrek lehentasuna izanen dute plazak 

esleitzeko garaian.
• Plazak esleitzeko prozedura zozketa izanen da, notario aurrean.
• Laguntza eskuliburu bat eta zozketaren oinarriak eskuragarri daude gure webgunean:
 www.fundacioncajanavarra.es
• Behin plaza esleituta, izen ematea egin beharko da ezarritako epean, izen emate formula-

rioa behar bezala beteta, eta, gero, plazari dagokion zenbateko osoa kobratuko da.
• Izen ematea ez bada ezarritako epean formalizatzen, plaza galdu eginen da.
• Familia ugariko edo guraso bakarreko familiako kide diren parte hartzaile guztiek % 5eko 

deskontua izanen dute.
• Campusa aurrera ateratzeko, gutxieneko plaza kopuru bat bete beharko da txanda bakoit-

zean.

Pio XII.aren 
etorbidea 2, 
31008 Iruña
Tel.: 948 222 444

Informazio gehiago hemen: 
www.fundacioncajanavarra.es 
DL NA 440-2016

Informazio garrantzitsua
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http://www.fundacioncajanavarra.es
http://www.fundacioncajanavarra.es

