
Kiliki Elkartea aisialdiko hainbat begiralek osatzen
dugu, gure asmo nagusia jolas-heziketa esparruaren
barnean Berriozarko haurrentzat bideratutako
jarduerak antolatzea delarik. Irabazi-asmo gabeko
kultura- jolas- eta kirol-elkartea gara, aldi berean
gazteentzako boluntariotza eremua eskaintzen
duena.

1985etik 2004ra Berriozarko udal-ludoteka kudeatu
genuen eta harrez geroztik, beste hainbat herritan
jarduera zehatzak burutu izan ditugu.

2012an ludoteka kudeatzean arrakasta handiena
zuen jarduera berreskuratzea erabaki genuen eta
horrela, berriz ere udako kanpaldiarekin hasi ginen.
Kanpaldiak izandako arrakasta eta balorazio
positiboa dela-eta, hurrengo udan berriz ere
kanpaldia antolatzeko beharra ikusi genuen eta
berriz ere, emaitzak erabat gogobetegarriak izan
ziren.

Harrez geroztik, urtero errepikatu izan dugu
kanpaldia eta ondorioz, esan genezake hauxe gure
jarduera-agendaren ardatz nagusia bilakatu dela.
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Kanpaldiak 42 plaza ditu, bai Lehen Hezkuntzako
txandan, bai DBHkoan.

42 plaza horiek bi taldetan banatuko dira: Lehen
Hezkuntzako kasuan 1., 2. eta 3. mailakoak eta 4., 5.
eta 6. mailakoak.

DBHn, ordea, 1. eta 2. mailakoak alde batetik eta 3.
eta 4. mailakoak bestetik.

Plaza kopurua aurreinskripzio prozesuan zehar
erabakitzen da, matrikula kopuruaren arabera. Irlak 10 kanpaleku ditu, jantokia, medikua, frontoia,

bainurako eremua, zirkuitu amerikarra, rokodromoa
eta hainbat ur jarduera. Kanpamentuan egingo diren gainerako jarduerek

osatzen dituzte, besteak beste, gynkanak,
eskulanak, jokoak, kirol jarduerak, gau-beladak,
tailerrak...

IRLAKO ZERBITZUAK:

ELKARTEAK ANTOLATUTAKO EKINTZAK:

GURE KANPALEKUA:

Haurrak 4 etxolatan banatuko dira, adina kontuan
hartuta. Begiraleak beste etxola batean egongo dira,
haien ondoan.

Gainera, kanpalekuak tailer estalia, komun
elkarbanatuak eta jarduerak egiteko zelai bat ditu.

Uharteak antolatzen ditu, eta ur-kiroletako
monitore espezialistek gidatzen dute jarduera.
Jarduerak hauek dira: surf, windsurf, arraun, pedalo,
piragua eta optimist.

Zuhatza Uribarri-Ganboako urtegian dago kokatuta,
Gasteiztik 15km-ra. Uhartean bertan dauden
itsasontzien bidez soilik sartzen da bertara.
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