BELA XXIX. ESKOLA KANPAINA
ASTE URDINA
2022KO INFORMAZIOA

Dokumentu honen bidez, 2022ko Bela Eskola Kanpainari
buruzko informazioa helarazten diegu ikastetxeei. Bertan,
besteak beste, aurreinskripzioa eta inskripzioa egiteko epeak
azaltzen dira.
COVIDi dagokionez, kanpainaren garapena eta bertan aplikatu
beharreko
araudia
Osasun
Agintariek
eta
Hezkuntza
Departamentuak ezarritakoaren menpe egonen da.
Kanpainaren antolakuntzak ikastetxeei gertatzen
aldaketen berri emateko konpromisoa hartzen du.
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1. HASIERA
Nafarroako Bela Federazioak antolatutako XXIX. Bela Eskola Kanpainak Nafarroako
Kirolaren Institutuaren eta Hezkuntza Departamentuaren laguntza du. Pandemiaegoerak markatzen jarraitzen du 2022ko edizio hau, eta alderdi guztiak behatzea
eskatzen digu, segurtasun eta konfiantza handienarekin gauzatzeko, ikasleen,
irakasleen eta inplikatutako langile guztien osasuna zainduz.
Urte hauetan egindako lanak aurrera bultzatzen gaitu, Nafarroa osoko ikasleei
ekarpenak egiten jarraituko duen hezkuntza eta kirol proiektu honen bidez.
Horregatik, beti defendatu ditugun balioak mantentzen dira, eta aurten ere
programaren abiapuntuak izanen dira.
2021ean kanpaina pandemia egin ondoren, hartutako esperientziak aukera ematen
digu normaltasun berria jarduera-programan integratzearen aldeko apustua egiteko.
Batez ere aire zabalean eginen da, ingurune kontrolatu batean, eta espazio eta
pertsonen mugimenduen antolaketa erraztuko du. Halaber, Osasun Publikoaren eta
Lan Osasunaren Institutuak ezartzen dituen higiene neurriak betetzeko aukera
emango digu.
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2. DEIALDIAK ETA TXANDAK:
PARTE-HARTZAILEAK

IRAUPENA

LH-ko 5. eta 6. mailakoak,
DBH-ko 1. eta 2.ekoak, eskola adineko
ezgaitasun fisiko, psikiko eta sentsoriala
duten pertsonak

5 egun martxoan, apirilean, maiatzean eta
ekainean (astelehenetik, ostiralera)

AURRE-INSKRIPZIO EPEA
Azaroaren 22tik abenduaren 22ra

ZBK.

TXANDAK

1.a

Martxoaren 14tik 18ra

2.a

Martxoaren 21etik 25era

3.a

Martxoaren 28tik apirilaren 1era

4.a

Apirilaren 4tik 8ra

5.a

Apirilaren 25etik 29ra

6.a

Maiatzaren 2tik 6ra

7.a

Maiatzaren 9tik 13ra

8.a

Maiatzaren 16tik 20ra

9.a

Maiatzaren 23tik 27ra

10.a

Maiatzaren 30etik ekainaren 3ra

11.a

Ekainaren 6tik 10era

12.a

Ekainaren 13tik 17ra

13.a

Ekainaren 20tik 24ra
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3. OSTATUA:
Ostatuak Aritzalekuko kanpinean (Lerate) daude, Allozko urtegian.
Ostatuetako parte-hartzaileen banaketa eginen da, talde desberdinetako ikasleen
artean elkarrekintzarik ez dagoena errespetatuz.
Kanpineko zerbitzuen erabilera (dutxak eta komunak) edukiera betetzearen eta
indarrean egongo direnn osasun neurrien araberakoa izanen da, eta banaketa eta
antolaketa eginen da hori betetzea errazteko asmoz.

4. MANTENUA
Bazkariak Kanpineko jatetxean egingo dira. Jatetxe horretan, ikasleak elkarbizitzataldeen eta/edo DBHko ikasgelen arabera banatzeko guneak daude, baita
kontingentzia-planean eta indarrean dauden jatetxe-arloko araudian ezarritako
segurtasun-neurriei eusteko ere. Araudia betetzeko bi txanda egin behar badira,
taldeak eta ordutegiak aldez aurretik antolatuko dira.
Irakasleak arduratuko dira jantokiko ordena gainbegiratzeaz, babes neurriak bete,
maskara erabili eta eskuak aldez aurretik garbitzeaz.
Astelehenean ikasle bakoitzak bere bazkari-poltsa eraman beharko du
eguerdirako. Mantenua asteleheneko afariarekin hasten da.

5. JOAN-ETORRIAK
Parte hartzen duen ikastetxe bakoitzari dagokio ikastetxeko tokitik Allozko urtegira
joateko bidaiaren ardura.
Kanpinera autobusak aparkaleku bereizietan iritsi eta kokatuko dira.
Itzulera berdin planteatuko da autobusak ostiraleko 17:30ean ateratzen direnean.
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6. JARDUEREN KOKALEKUA ETA TALDEEN ANTOLAKUNTZA
Jarduerak Allozko urtegiko uretan eta Aritzalekuko kanpinaren instalazio eta
inguruetan eginen dira.
Parte-hartzaileak astean zehar talde egonkorretan antolatzeko eremuak daude.

7. JARDUEREN ORDUTEGIAK
•
•
•
•

Iritsiera kanpinera asteleheneko 10:30ean.
Goizez: 10:00etatik.
1. taldea: Bela klaseak.
2. taldea: Jarduera osagarriak.
Arratsaldez: 15,45etik 18,45era
1. taldea: Jarduera osagarriak.
2. taldea: Bela klaseak.
Gauez: Jarduerak 21,30etik 22,30era.

Ostiraletan: Arratsaldeko jarduerak 16,30era aurreratzen dira. Irteera kanpinetik:
17,00etan.
Jardueren ordena alda daiteke baldintza klimatologikoek jarduera orokorra zehazten
dutelako. Gauzak horrela, Kanpainaren Zuzendaritzak aldatzeko eskubidea du.

8. LANGILE ARDURADUNAK
•
•
•
•

Kanpainako koordinatzaile bat.
Bela-monitoreak.
Aisialdiko monitoreak.
Piraguako irakasle bat.

Irakasle bakoitzak ikasle eta talde hauek izanen ditu:
TALDEA
29 Kide arte
30etik 39ra
40etik 75era
75 baino gehiago

GUTXIENEZ GEHIENEZ
1
2
2
3
3
5
4
6
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9. PARTE-HARTZE KUOTAK (Soilik ikasleentzat):
DESKONTURIK
GABEKO KUOTA
140 €
Parte-hartze kuotak ondorengoa du barne:
• Antolakuntza
• Bela ikastaroa
• Goizez eta gauez egindako jarduera osagarriak.
• Ostatua eta mantenua.
Irakasleek ez dute kuotarik ordaindu behar.

9.1. DESKONTUAK FAMILIA UGARIENTZAT ETA GURASO BAKARREKO
FAMILIENTZAT:
Parte-hartzaileen kuotaren prezioan murrizketa hauek aplikatuko dira, kasu
bakoitzean murrizketa bakarra aplikatuz (onuragarriena).
• %10ekoa kategoria orokorreko eta guraso bakarreko familia ugariei.
• %20koa kategoria bereziko familia ugariei eta guraso bakarreko familiei.
• Kanpainaren edizio berean familia unitate bereko bi kidek edo gehiagok
parte hartzen badute,% 10eko deskontua ere aplikatuko zaie.
FAMILIA UNITATE
BEREKO KIDE BAT
BAINO GEHIAGO
IZANDA

KATEGORIA
OROKORREKO
FAMILIA
UGARIA

KATEGORIA BEREZIKO
FAMILIA UGARIA

%10eko deskontua

%10eko deskontua

%20ko deskontua

126 €

126 €

112 €

Deskontu horiek aplikatzeko, onartu dela jakinarazten den unean, ikastetxeak ikasle
onuradunen eta haien kategoriaren zerrenda (izena, abizenak eta kategoria) eta
familia unitate bereko ikasleen datuak bidali beharko ditu, inskripzioaren zenbateko
osoa kalkulatu ahal izateko.
Inskripzio epean, izaera hori egiaztatzen duen agiriaren fotokopia bidaliko da: familia
ugariaren edo guraso bakarrekoaren karneta edo familia liburua anai-arreben
kasuan.
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9.2.
EGOERA SOZIOEKONOMIKO AHULEAN DAUDEN IKASLEENTZAKO
PLAZAK
Diruz lagundutako 30 plaza izanen dira egoera sozioekonomiko ahulean
dauden ikasleentzat.
EGOERA
SOZIOEKONOMIKO
AHULEAN DAUDEN
IKASLEENTZAT
%80ko deskontua

28 €
Aurreko puntuan adierazitako deskontuak ez dira metatuko ikasleak beka lortu
badu.
Plaza horietan sartzeko, kanpainan parte hartu nahi duten eta desabantaila
sozioekonomikoa duten ikasleak eskolatuta dituzten ikastetxeek diruz lagundutako
plazak
eskatzeko
ESKABIDEA
bidali
beharko
dute
posta
elektronikoz
info@velaescolar.com helbidera, aurreinskripzioa egiteko FITXAREKIN batera,
honekin batera doan ereduaren arabera (bete bidalitako Excelean), honako hau
kontuan hartuta:
•

•
•

•

Ikastetxeko zuzendariak eskaera sinatu beharko du. Berak, Zuzendaritza
Taldearekin
koordinatuta,
Oinarrizko
Gizarte
Zerbitzuek
bildutako
informazioarekin eta ikastetxean eskuragarri dagoenarekin eta jasota
dagoenarekin (“egoera sozioekonomiko ahulean eta/edo gizarte-laguntzen
mende dauden familietakoak izateagatik” atalean, EDUCA kudeaketasisteman), belako eskola-kanpainan parte hartu nahi duten desabantaila
sozioekonomikoko ikasleen zerrenda egingo du. Datu pertsonalak babesteko
araudian
xedatutakoa
beteko
da
datuen
horniduran.
Ikastetxeko
Zuzendaritzaren erantzukizun esklusiboa izanen da egoera sozioekonomiko
ahulean dagoen belako eskola kanpainan parte hartu nahi duten ikasleak
zehaztea.
Ikasle eskatzaile bakoitzari zenbaki bat esleituko zaio eta ikastetxe bakoitzari
mezu bat bidaliko zaio esleitutako zenbakiekin.
Egoera sozioekonomiko ahulean dauden ikasleen 30 plazen esleipena, 2022ko
Bela XXIX. Eskola Kanpainan %80ko diru-laguntzarekin parte hartzeko,
aurreinskripzioa egiteko epea amaitu ondoren egingo den zozketatik aterako
da. Era berean, laguntza eskatu duten gainerako ikasleen itxaron-zerrenda
zozketatuko da, plaza esleitu zaion ikasleren baten kanpainara joatean
bajaren bat baldin bada.
Ikastetxe eskatzaile bakoitzari zozketaren akta bidaliko zaio posta
elektronikoz.
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10.

HELBURUAK:

10.1.

Orokorrak:

1. Ingurune natural eta desberdin batean elkarrekin bizitzea eta ikastea.
2. Ardura sustatzea, garapen pertsonalean duen garrantziaz jabetuz.
3. Banakako ekimena garatzea parte-hartzaileen autoestimua indartuz.
4. Autonomia garatzea, bizitza proiektuak egiten lagunduko dien hazkunde
pertsonaleko prozesu natural gisa hartuz.

10.2.

Berariazkoak:

1. Bela-kirola sustatu eta sustatzea, Kirolaren Baloreen Kanpainaren barruko
hazkunde pertsonala hobetzeko jarrerak eta gaitasunak garatzen dituen
jarduera gisa.
2. Naturarekiko errespetua sustatzea, naturaz gozatuz eta bertan ikastearen
abantailak biziz.
3. Ikasleek denbora librea erabiltzeko ohitura osasungarriak sustatzea.
4. Eguneroko bizitza, mundu hobea lortzeko kontzientziarekin lotzea.
5. Bela-ikastaroan kirolaren balioak eta jarduera osagarriak sustatzea.
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11. JARDUERAREN GARAPENA. KIROL PRESTAKUNTZAREN BIDEZKO
HEZKUNTZA PROIEKTUA
11.1.

BELAREN IKASKUNTZA PLANAREN GARAPENA

Bela aire zabaleko kirol bat da, eta hastapen-etapan ikasten dena intentsitate fisiko
txikikotzat hartzen da. Gai hori balio erantsia da egungo egoeran.
Ikasleentzako interes hezitzaile eta didaktiko handia duen kirola da.

ARLOA

- MATERIALA

- MUNTAIA

- IRUDIKAPENA

- MANIOBRA-TOKIA

- PROPULTSIOA

- OREKA

- TOKIA

HELBURU TEKNIKOA
- Nire ontzia ezagutzen dut.
- Badakit ontzirantzen.
- Badakit pagayarekin
arraunean egiten.
- Badakit nire ontzia muntatzen.
- Badakit materiala gordetzen.
- Badakit non dauden balizak.
- Badakit nondik datorren
haizea.
- Badakit bi balizen artean
ibiltzen eta itzultzen.
- Badakit joaten eta itzultzen
modu desberdinetan biratzen.
- Badakit ateratzen (Erauzten).
- Badakit gelditzen.
- Badakit berriro ateratzea.
- Badakit abiadura murrizten.
- Badakit ziatzen.
- Badakit beste ontzi bati
jarraitzea.
- Badakit motordun ontzi bati
jarraitzen.
- Orekatuta nabil, itsasontzitik
mugituz.
- Badakit ibaiertzera itzultzen.
- Badakit gelditzen.
- Badakit lerro bat jarraitzen.
- Badakit taldekatzen.
- Badakit baliza bat haizealdera
pasatzen.

NAFARROAKO BELA FEDERAZIOA. BELA XXIX. ESKOLA KANPAINA.

ESKOLA HELBURUA

- Antolakuntza soziala.
- Materiala zaintzea.
- Kontaktatzea materiala
eta ingurunearekin.
- Adimen praktikoa.
- Buru-hausgarri jokoa.
- Tokiko informazioaren
aztertzea.

- Okulo-Eskuzkoa
koordinazioa.
- Toki-Hezkuntza.

- Pertzepzio kinestesiko
berriak.
- Espazializazioa eta
orientazioa.
- Plazeraren bilatzea
domeinuan
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11.2.

JARDUERA OSAGARRIAK

Gure esperientziak belaren ikaskuntzarekin bateratuko diren eta elkarrekin giro
trinkoa sortuko duten jarduerak sortzera eraman gaitu.
Jardueren programa aire zabalean eginen da lehentasunez. Eguraldi txarra izanez
gero, dauden ataripeetan eta aretoetan pasatuko da.
Beti saiatuko gara taldearen adin eta ezaugarri berezienetara egokitzen. Jarduera
osagarriak nesken eta mutilen arteko elkarbizitzaren katalizatzaile bihurtzen dira, eta
hor garatzen ditugu trebetasuna, alderdi ludikoa, naturaren ezagutza edo belaren
ikaskuntza baino haratago doazen balioak. Erantzukizunean, ekimenean,
elkartasunezko jokabidean, elkarrenganako errespetuan eta gure ingurukoekiko
errespetuan ditugun balioez ari gara, aisiak zentzurik gabeko batera eramango
gaituen egonaldi soila ez egiteko. Jarduerak parte-hartzaileen garapen pertsonal eta
sozialera bideratuta daude.
Hezkuntza-prozesu hori guztia Belako eta Asialdiko profesionalek garatzen dute, eta
talde kohesionatu bat osatzen dute eskola-taldeen kudeaketaren erreferentzia diren
helburu batzuen inguruan.
Jarduerak:
- Astean bitan saio piraguaz. Erraz erabiltzekoak (autobabesekoak)
- Txangoak: Zonaldeko herrietatik.
- Jokoak eta hainbat jarduera eta dinamika:
• Norberaren ezagutzakoak eta bizikidetzakoak.
• Inguruko ekosistema ezagutzea eta zaintzea.
• Garapenerako hezkuntzari dagokionez. 2030ko Agenda.
- Gau-jarduerak. Erraz egiteko moduko jolasak.

* Nafarroako Bela Federazioak euskarazko lurreko jardueren eskaerari
erantzungo dio aurreinskripzio fitxan hala eskatzen duten taldeentzat.
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11.3.

METODOLOGIA:

BELA
• Saio teoriko parte-hartzaile laburrak uretara irten aurretik.
• Ikasleek ontziak prestatzea.
• Uretan nabigatzea, monitoreen etengabeko kontrolarekin motordun ontzi
pneumatikoen bidez. Ariketa desberdinak egitea.
• Materiala jasotzea.
• Landutako gaiei buruzko hausnarketa-saio laburra eta ebaluazioa ikasleekin.
• Monitoreek ikasle bakoitzaren ebaluazio teknikoa egitea.
JARDUERAK
• Kanpainan parte hartzen duten pertsona guztiak jardueren planteamenduan
laguntzeko gonbidapena.
• Jardueren oinarrizko programa monitoreek taldeei egokitzea, adinen arabera.
• Jardueren eta taldearen eguneroko ebaluazioa.
Bela-ikastaroa egitean zein gaueko jarduera osagarrietan, maskararen erabilera eta
segurtasun-tarteari eustea izango dira uneoro COVID-ari buruz indarrean dauden
arauek ezarritakoak.
Bela-klaseetan bezala, jarduerak egiteko eta materialak erabiltzeko espazio itxiak
erabiltzeko, astea egiteko unean onartzen diren edukiera eta baldintzak bete
beharko dira.

11.4.
•
•
•
•
•
•

SEGURTASUNA:

Uretako saioak monitoreek gainbegiratuta egiten dira, motordun ontzi
pneumatikoen bidez.
Eguraldiaren azterketa egiten da egunero, ezarritako programa gauzatzeko.
Eguraldi iragarpena ona ez bada, kondizio eta/edo jarduera alternatibo
horietarako ariketa-plana aplikatuko da.
Uretako jarduera osoan nahitaezkoa da salbamendu-jaka erabiltzea.
Aisialdiko jarduerak ingurune kontrolatuan egiten dira.
Parte-hartzaile guztiak (ikasleak eta irakasleak) ongi mugatutako ingurune
batean mugitzen eta elkarrekin bizitzen dira (kanpina).
Taldeak begirale eta irakasleek gainbegiratuko dituzte, segurtasun-neurriak
betetzen direla bermatzeko.
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11.5.

MATERIALA ETA EKIPAMENDUA:

Cyclon eta Raquero motako monitorea duten ontzi kolektiboak

Optimist: Banakakoak

Vaurien: 3 plazakoak

•
•
•

Uretaz segimendua egiteko motordun ontziak.
Erraz erabiltzeko piragu autobazagarriak.
Salbamendu-txaleko eta galtza iragazgaitzak, astean behin erabiltzekoak.
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PARTE-HARTZAILE BAKOITZAK ERAMAN BEHARREKO MATERIALA.
•

•

Bustitzeko zapatilak edo txankletak, aurretik eta atzetik finkatuak,
bainujantzia, zira, berokia, krema babeslea, ezpainetarako krema,
eguzkitarako bisera. 1,80 m x 80 cm-ko izara, lozakua, mendiko botak,
kantinplora, ahal dela aluminiozkoa izenarekin eta motxila eta burko txikiak
dituena. Betaurrekoak erabiltzen dituztenek lokarri elastiko batekin lotuta
eraman beharko dituzte. Ez da neoprenorik behar.
Nahitaez erabili behar bada: Maskara kirurgikoak, FFP1 edo FFP2,
nahikoak 5 egunetarako. Gogoratu maskara kirurgikoak ezin direla lau ordu
baino gehiago eramatea, eta FFP1 edo FFP2 maskarak ezin direla zortzi
ordu baino gehiago izatea.

Gogoan izan ekipajeak ezinbestekoa izan behar duela bost egunetarako, eta
ez dela komeni maleta handiak (zurrunak) eramateko erabiltzea, baizik eta
egonaldi horretarako poltsa egokiak eta arrazoizkoak.
Kanpainak ongi funtziona dezan, debekatuta dago ikasleek TELEFONO
MUGIKORRAK, MP3, MP4, ORDENAGAILU ERAMANGARRIAK, KAMERA
DIGITALAK eta abar ekartzea.

12.

OSASUN LAGUNTZA

Osasun laguntza partaide bakoitzaren osasun aseguruari edo haren
aseguruari dagokio; beraz, aseguru txartelaren fotokopia ekarri beharko da.

eskola

Nafarroako Bela Federazioak istripu eta erantzukizun zibileko aseguru poliza bat du.
Talde eta azpitaldeetan antolatzeak, kanpineko, ostatuetako eta jatetxeko eremu eta
eremuetan kokatzeak, COVID kasu baten aurrean prozedura erraztuko dute, ahalik
eta azkarren eta modu eraginkorrenean kudeatzeko.
Familiek parte hartzeko baldintzak onartzen dituztela dioen agiria sinatu beharko
dute, ikastetxeak bildu eta zaindu beharko duena.
Astean zehar osasun laguntza teknikoa izanen da tokian bertan.

13.
•

IRAKASLEEN BETEBEHARRAK
Jardueretan, bai egunekoetan, bai gauekoetan, irakasleak begirale taldearen
eta koordinatzailearen eskura egongo dira, ikasle batekin arazo zehatzik
izanez gero, bai osasun mailan, bai portaeraren aldetik.
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•
•
•
•
•
•

•

14.

Jardueretan, bai egunekoetan, bai gauekoetan, irakasleak begirale taldearen
eta koordinatzailearen eskura egongo dira, ikasle batekin arazo zehatzik
izanez gero, bai osasun mailan, bai portaeraren aldetik.
Ikasleen puntualtasunean kontrolatuko dituzte, jarduerak eta bazkariak
hastera iristeko eta horietan ordena antolatu eta kontrolatzeko. Irakasleek
ikasleen ondoren jaten dute.
Logeletako ordena kontrolatuko dute, ostatuen arteko interakziorik gerta ez
dadin eta oheratu eta jaikitzeko ordutegia bete dadin.
Osasun-zentrora joan behar denean, ikasleei lagunduko diete.
Ikasleak kontrolatuko dituzte jantokian eta aisialdiko guneetan.
Arduradun nagusiak izanen dira asteko jarrera edo gatazkei buruz hartu
beharreko erabaki guztietan. Erreferentziako monitoreekin eta kanpainako
koordinatzailearekin koordinatuko dira.
Asteko balorazioa formulario baten bidez egingo dute.

AURRE-INSKRIPZIOAK
Azaroaren 22tik abenduaren 22ra

Informazio gehiagorako:
Web: www.velaescolar.comwww.velaescolar.com
689701495 telefonoan (Susana Gonzalez)
Bidali informazio hau info@velaescolar.com posta elektronikoaren bidez:
• Parte-hartzaile bakoitzeko 20 €ordaindu izanaren egiaztagiria. Diru-sarrera
bakarra eginen da zentro bakoitzeko, kontu-zenbaki honetara:
CAIXA ES54 21005250902200079628
Nafarroako Bela Federazioa
•
•

Aurreinskripzioaren fitxa, eremu guztietan betea.
Egoera sozioekonomiko ahulean dauden ikasleak izanez gero, bekak eskatzeko
fitxa.
• Deskontu-eskubidea duten ikasleen zerrenda, haien kategoria eta familiaunitate berekoak adieraziz.
• Derrigorrezkoa da 8 txanda hautatzea, alboan iruzkinik egin gabe,
aurreinskripzio fitxa onartzeko. 8 txanda hautatzen ez badira, aurreinskripzioa
ez da baliozkotzat joko eta, beraz, ez da onartuko.
• Oharra: Antolakuntzak beti lehenengo 5 aukeren artean txandak esleitzen
saiatzen duen arren, ahalik eta txanda gehien osatzea gomendatzen dugu,
parte hartzeko aukerak handitzeko.
• Ezgaitasun fisiko, psikiko edo zentzumenezkoren bat duten ikasleek
parte hartzen badute, mezu honetan jakinaraziko da, antolaketari
dagokionez aurreikuspen ona izateko.
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• Ikastetxe batek baino gehiagok batera egiten badute eskabidea, ikastetxe
guztiak fitxan eta erantsitako agiri batean agertu beharko dira, ikastetxe
bakoitzeko ikasle kopurua, adina eta parte hartzen duten irakasleak argi
adierazita.
• Ikastetxeek, izena emateko fitxan, jarduera osagarriak zein hizkuntzatan egin
nahi dituzten zehaztu beharko dute.

15.

INSKRIPZIOAK
Posta elektronikoz
e-mail: info@velaescolar.cominfo@velaescolar.com
Otsailaren 7tik 18ra

Betebeharrak eta dokumentuak:
1. Antolakuntzak ikastetxera bidaltzen duen adierazitako zenbatekoa
ordaindu izanaren egiaztagiria.
2. Parte-hartzaile guztien izenen zerrenda, irakasle laguntzaileak barne.
Zerrendan datu hauek agertuko dira: izen-deiturak, adina, sexua, maila,
hizkuntza (gaztelaniaz edo euskaraz)

16.
•

•

OHARRAK:
Egoera berezietan gaudenez eta Eskolako Bela Kanpaina egitea baldintzatzen
dutenez, antolatzaileek ez dituzte kontuan hartuko aurreko urteetan parte
hartzeko irizpideak, ezta zuzeneko esleipenak ere..
Kanpainan parte hartuko duten langile guztiek izango dute ezarritako
protokoloen berri, eta dagokien eremuan eta lantokian segurtasuna
bermatzeko berariazko informazioa jasoko dute.

A.- Antolatzaileek beti saiatuko dira eskaintzen diren gehieneko plazak
betetzen.
Plazak esleitzeko, atal hauek hartuko dira kontuan:
1.- Lehentasuna emanen zaie ikastetxe bakoitzak ahalik eta ikastetxe
gehienetan aukeratzen dituen lehen bost aukerei. Ezin bada, hautatutako
aukerak agortu arte esleituko dira asteak.
2.- Aurreinskripzioek eskainitako plazak gainditzen badituzte, erakundeak
eskubidea izanen du aurreinskripzioa egin duten ikastetxe guztiak ez
onartzeko. Kasu horretan, zozketa eginen da. Horretarako, batzorde bat
eratuko da, kanpainako bi arduradunek, kanpainan parte hartzen duten
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ikastetxeetako bi ordezkarik eta Nafarroako Gobernuko Nafarroako Kirolaren
Institutuko arduradunek osatua. Kanpoan gelditzen diren ikastetxeak itxaron
zerrendan geldituko dira, gerta litezkeen bajak aurreikusteko, eta
aurreinskripzio kuotaren zenbatekoa itzuliko zaie.
B.- Zozketa egin ondoren, antolatzaileek posta elektronikoz jakinaraziko dute
zozketaren emaitza.
Plazak esleitu ondoren, antolatzaileek, behin betiko inskripzioak ikusita, zenbait
aldaketa egin ahalko dituzte, egin beharreko doikuntzen arabera. Aldaketa horiek
ukitutako ikastetxeei jakinaraziko zaizkie.
C.- Txandak zozketatu eta esleitu ondoren, onartutako zentroetan emanez gero,
parte hartzeko baztertutako ikastetxeen poltsa bat sortuko da, interesaturik
egonez gero.
D.- Familiei helarazteko informazioa eta neurriak biltzen dituen protokolo zehatza
bidaliko zaie ikastetxeei. Irakasle arduradunek, gainera, funtzionamenduaren eta
antolaketaren orokor bat jasoko dute.
E.- Itzulketak: Gaixotasunarengatik, parte hartzaileren batek ezin badu parte hartu,
ikastetxeak medikuaren ziurtagiria aurkeztu beharko du, inskripzio kuota itzultzeko
eskubidea izateko. Aurreinskripzioaren zenbatekoa ez da inoiz itzuliko. Izena eman
ondoren eta parte hartu aurretik ikastetxeak diziplina arrazoiengatik baja emanez
gero, kanpainaren zuzendaritzarekin balorazioa egin ondoren, zenbateko osoaren
%50 itzuliko da.
F.- Ikastetxe bakoitzak ordainketa bakarra eginen du, kontu korronte honetan
bakarrik:
CAIXA ES54 21005250902200079628
Nafarroako Bela Federazioa da kontu honen titularra. Ordainketaren titularra
zentroa izango da, inoiz ez da pertsonalizatua izan behar.
G.- Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak irakasleen lana aitortuko du
35 orduko prestakuntza ziurtagiriaren bidez. Ziurtagiri hori kanpainara 5 egunetan
parte hartzen duten irakasleei bakarrik emanen zaie.
H.- Ustekabeko aurrekontuengatik, antolatzaileek programaren baldintzak eta
ezaugarriak aldatzeko eskubidea dute, ikastetxeei jakinarazi ondoren.
I.- Hurrengo kanpainetarako eta plazak esleitzeko, antolatzaileek kontuan hartuko
dute ikastetxeek txostenean definitutako baldintzak betetzen dituztela eta kanpaina
kudeatzen eta antolatzen laguntzen duten alderdiak betetzen dituztela:
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1. Aurreinskripzioak eta inskripzioak dagozkien ordainketekin eta eskatutako
dokumentazioarekin batera bidaltzea epearen barruan.
2. Aurreinskripzio, inskripzio eta azken parte-hartzaileen arteko 5 partehartzaile baino gehiagoko aldeak.
3. Balorazioa edo asteko memoria epean entregatzea.
Aurreinskripzioa egiteko epea amaitu ondoren, jasotako eskaera aztertuko da, eta
txanda guztiak aurreinskripzioekin betetzen ez badira, txanda bakoitza ekainean hasi
eta martxoan amaituko da.
J.- Ikasleak konfinatzeagatik COVID19 delakoagatik txandaren bat bertan behera
uzten bada, parte hartzaileei ordaindutako zenbateko osoa itzuliko zaie.
K.- Antolatzaileek eskubidea dute astearen funtzionamendu egokirako idatzitako
arauak betetzen ez dituztenak kanpainatik kanporatzeko. Arau horiek ikastetxeetara
bidaliko dira parte hartu aurretik.
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