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>> 2016ko uztaila



Gaztelekuaren programazioa 
Uztaila
Hilak 1, ostirala; 7, osteguna, eta 27, asteazkena: IMMIGRA-
ZIOAREN  ALDEKO HILABETEA
Hilak 3, igandea: TOPAKETA
Hilak 8, ostirala: TXAPELKETA: PLAY STATION 3
Hilak 13, asteazkena, eta 22, ostirala: HENNA
Hilak 15, ostirala, eta 16, larunbata: MASTERCHEF: ETXEKO 
IZOZKIAK
Hilak 23, larunbata: IRTEERA: HONDARTZA
Hilak 24, igandea: ZINEKLUBA
Hilak 28, osteguna: UR PUXIKEN GUDA
Hilak 30, larunbata: IRTEERA: SURF

GauEgun
gaztelekua

*  Merkatari tza-banaketarako dinamiza tzaileak presta tzeko 34 
beka 2016rako (Eusko Jaurlari tza). 32 urtetik beherakoek eskatu 
ahal izango dute, uniber tsitate-tituluarekin,  Ekonomia Zien tzietan 
edo Enpresa Administrazioan edo Zuzendari tzan, Merkatu Ikerkun-
tzan, baita enpresa- eta merkatari tza-kudeaketan ere, edo Zuzenbide 
Ekonomikoan. Urtebeterako eta eskaerak aurkezteko epea zabalik 
dago uztailaren 30era arte. http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/
ayuda_subvencion/2016/becas-formacion-dinamizadores-distribu-
cion-comercial-2016/r44-ed006/eu/. 

*  Autoenplegua eta enpresak sor tzea susta tzeko diru-lagun -
tzak langabezian edo gizarte-bazterkeriako arrisku-egoeran dauden 
per tsonen tzat, Bizkaiko Foru Aldundiak deituta. Negozio-plana egite-
ko aholkulari tza eta enpresa txikiak (gehienez 10 langile eta zerga-
egoi tza Biz kaian) merkatura tzeko lagun tza eskainiko da. Izen-ematea 
irailaren 30era arte zabalik dago lanera.enplegua@bizkaia.eus helbi-
dean. Tel.:94 4068008.  http://www.gaztebizz.eus/subvenciones/de-
talle.asp?Tem_Codigo=290&ID=13704&P=P5&Idioma=EU&gic=1.

Musika jaialdiak, udarako aukera 
Udan, musika jaialdien inguruko eskain tza zabala da, opor sasoia delako 
eta gazte askoren artean interesa pizten duelako. Jaialdi ba tzuk ospatu 
dira honez gero, baina oraindik uda gera tzen da. Jaialdi beteranoen artean 
dira Ge txoko Jazz, Blues eta Folka eta Bilboko BBK Live. Gazteaukerak, 
Euskadiko gazteriaren atariak, zerrenda bat prestatu du Euskal Autonomia 
Erkidegoko musikaldiekin. Hona hemen aurki daiteke zerrenda: 
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2251/eu/contenidos/informa-
cion/ocio_cul_musica/eu_1758/index.shtml. Estatuko eskain tza osoa: 
http://www.dodmagazine.es/festivales/ eta Europakoa: http://www.goeu-
ro.es/viajes/mejores-festivales-verano-europa.

La Salve garagardoaren iturri 
berria diseina tzeko lehiaketa

Datorren irailaren 28ra arte prestatu ahalko dute UPV/EHUko 
Arte Ederretako ikasleek La Salve garagardoa zerbi tza tzeko 
iturri berriaren inguruko proposamena. Enpresa bilbotarrak 
lankide tza hi tzarmena sinatu du aipatutako Fakultatearekin ka-
nila berria diseina tzeko lehiaketa egiteko. Bilbon garagardo hori 
zerbi tza tzen duten tabernetan jarriko da.
Enpresaren nortasuna isla tzen duten proposamenak ain tzat har-
tuko dituzte, Bilboko, i tsasadarreko eta haren izaera herrikoi eta 
industrialeko historiari oso lotuta baitago. Lan edo proposamen 
guztiak PDF formatu digitalean entregatu beharko dira (gehie-
nez 5 MB), orrialde bakar batean A3 tamainan, ecultural.fac.be-
llasartes@ehu.eus helbide elektronikoaren bidez. 
Proiektuak taldeka edo banaka prestatu daitezke. Sariari da-
gokionez, proiektuagatik emango da eta 1.000€ emango zaio 
hautatutako proposamenari (zenbatekoaren barne dira ordain-
sariak, piezaren erreprodukzioaren eta produkzio seriatuaren 
eskubideak). Horrez gainera, 250na euroko bi accesit emango 
dira finalista diren beste bi proposamenen tzat (accesit horiek be-
ren originaltasunagatik aukeratu ahalko dira, eta ez beren fun-
tzionaltasun edo erabilgarritasunagatik).
Argibide gehiago aipatutako helbide elektronikoan.

Oporretan Europan lan egiteko aukerak
Udako oporretan a tzerrian lan 
egitea beste hizkun tza bat hobe-
tzeko, beste herrialde ba tzuk 
ezagu tzeko, edo beste gazte ba-
tzuekin harremanak sor tzeko, 
egitasmo aberasgarria da, baina 
ondo planifikatu behar dena.
Lanpostu ohikoenak honako 
hauek dira: kanpamentuko mo-
nitorea, kanpoko eta kiroleko jar-
dueretarako monitorea, turismo-
anima tzailea, nekazari tzako eta 
abele txeko lanak, i tsas bidaia eta 
i tsason tzietako lanak, urte-sasoiko 
enpleguak eski-estazioetan, eta abar. 

On tzi-mundua
On tzien arloan langileak bila-
tzen dira, i tsason tzietan, i tsas bi-
daietan, petrolio- eta gas-plata-
formetan, kon tserba-enpresetan 
eta arrain-ustiapenetan eta 
abarretan lan egiteko. Ondo or-
daindutako okupazioa lor tzeko 
aukera ona da. I tsas bidaie-
tako konpainia askok enplegu-
eskain tzak jar tzen dituzte euren 
webguneetan, adibidez: Pull-
mantur , Iberocruceros edo Cos-
taCruceros. Beste ba tzuek, MSC 
Crucerosek, adibidez, ez dute 
enplegu-atalik webgunean, bai-
na lan-eskain tzak argitaratu ohi 
dituzte Infojobsen. 

Arriskua eta abentura
Kirol-jarduera egitearekin bate-
ragarria den lan bat egitea eta di-
ru-sarreraren bat izatea udan ere 
lor daiteke.  Sektore hori oso za-
bala da eta askotariko lanpostuak 
izaten dira: kirol-jardueretarako 
monitoreak, sorosleak, hoteleko  
harreragileak eta abar. 

Animazio turistikoa
Arlo honetako lanen artean 
daude aisialdiko begiraleak, ki-
rol-monitoreak, eskulanetarako, 
manten tze-lanetarako, bulego-la-
netarako, ibilgailuak gida tzeko, 
hoteleko animaziorako, perfor-
mancerako, sukalderako eta aba-
rrerako. Enpresek jende dinami-
koa bila tzen dute, publikoarekin 
harremanetan izatea gustuko 
dutenak eta hainbat hizkun tza 
mendera tzen dituenak.

Baserriko lana
Honelako enpleguei esker lan-
da-ingurunearekin kontaktuan 

egoteko eta aire zabalean jardu-
teko aukera izaten da. Lan gogo-
rrak izaten dira, askotan, baina 
norberaren tzat oso aberasgarriak. 
Normalean fruta eta barazkiak 
bil tzen lan egiten da, edo base-
rrietan animaliak zain tzen edo 
bestelako nekazari tza-lanetan. 
Informazio hau guztia ikusgai 
dago Euskadi Gazteaukera ata-
rian. Lotura horren bitartez lana 
bila tzeko enpresak eta platafor-
mak ezagutuko dituzu. http://
www.gazteaukera.euskadi.eus/
informazioa/oporretako-edo-ur-
te-sasoiko-lanak-europan/r58-
5072/eu/.

Argazkia: Gazteaukera. Egilea: Aroa Albareda Martínez

OPORRETARAKO TXARTEL ERABILGARRIAK
TXARTEL MOTA ADINAK BALDINTZAK BALIAGARRITA-

SUNA PREZIOAK ABANTAILAK

NAZIOARTEKO 
ATERPEKIDE 
TXARTELA

Gaztea: 14-29 urte
Heldua: 30 baino 
nagusiago
Familiarra: Unitatea 
+ <14 seme-alabak
Taldea: <18 
begiralea
(gu tx. 10 per ts.)

* NAN edo Pasaportea
* Famili Liburua
* Diruaren ordainagiria

Urte natural 1 luza-
penaren egunetik

Gaztea: 5€

Gaztea-Gazte Txartela: 2,5€

Heldua: 11€

Familiarra: 22€

Taldea: 15€

Erregistratutako Taldea: doan

Nazioarteko Aterpe txe Federazioko 
edozein nazioarte mailako Aterpe-
txeetan ostatu har tzeko

EUROPAR GAZTE 
TXARTELA

14 eta 30 urte 
bitartean

* NAN edo Pasaportea
* Diruaren ordainagiria 30 urte bete arte

5 €
www.gazteaukera.euskadi.
eus-en eska daiteke eta 
e txera bidal tzen dute 8-10 
egunetan 

Hainbat deskontu eta zerbi tzu berezi:
- Bidaia asegurua
- Garraioa
- Dendak
- Ekin tzak
- Zozketak
- Doako Larrialdi zerbi tzua bidaietan 
eta informazioa 24 orduz

NAZIOARTEKO 
GO-25 TXARTELA

(IYTC)

14 eta 25 urte 
bitartean

* NAN edo Pasaportea
* Txartel tamainako 
argazki 1
* Diruaren ordainagiria

Urte natural 1 luza-
penaren egunetik 6 €

Hainbat deskontu eta zerbi tzu berezi:
- Garraioa
- Ostatua
- Museoak, an tzerkiak, zinema,...
- Mundu osoko leku historikoak
- Doako Larrialdi zerbi tzua bidaietan 
eta informazioa 24 orduz
(ISIConnect)

NAZIOARTEKO 
IKASLE TXAR-

TELA

(ISIC)

12 urte baino 
gehiago

(ez dago gehienezko 
adin mugarik)

* NAN edo Pasaportea
* Ikasle izatearen 
agiriren bat (normalean, 
nahikoa izaten da ka-
suan kasuko ikasturtean 
ofizialki onartutako 
zentro batean egindako 
matrikula aurkeztea)
* Txartel tamainako 
argazki 1
* Diruaren ordainagiria

16 hile berriztagarri, 
luzapen dataren 
arabera:

(iraila-abenduaà 
hurrengo urteko 
bukaera
urtarrila-abuztuaà 
urte bereko bukaera

6 €

Hainbat deskontu eta zerbi tzu berezi:
- Garraioa
- Ostatua
- Museoak, an tzerkiak, zinema,...
- Mundu osoko leku historikoak
- Doako Larrialdi zerbi tzua bidaietan 
eta informazioa 24 orduz
(ISIConnect)

NAZIOARTEKO 
IRAKASLE TXAR-

TELA

(ITIC)

Ikaste txe ofizial 
batean irakasle gisa 
kontratatuta dagoen 
edonor

* NAN edo Pasaportea
* Ofizialki onartutako 
ikaste txe batean irakasle 
izatea egiazta tzen duen 
agiria
* Txartel tamainako 
argazki 1
* Diruaren ordainagiria

16 hile berriztagarri, 
luzapen dataren 
arabera:

(iraila-abenduaà 
hurrengo urteko 
bukaera
urtarrila-abuztuaà 
urte bereko bukaera

8 €

Hainbat deskontu eta zerbi tzu berezi:
- Garraioa
- Ostatua
- Museoak, an tzerkiak, zinema,...
- Mundu osoko leku historikoak
- Doako Larrialdi zerbi tzua bidaietan 
eta informazioa 24 orduz
(ITIConnect)

Txartel hauek egiteko informazio guztia www.gazteaukera.euskadi.net web orrian  
eta Gazte Bulegoan (gaztebulegoa@ge txo.eus edota 944.660.353) dago.
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