IZEN-EMATE ORRIA

Orria entregatzeko tokiak: AEK Euskaltegia, Astigarragako Udala, Gazte Informazio Gunea,
Gaztelekua, Herri eskola, Kiroldegia, NAME musika eskola eta Xauxar aisialdi taldea.

azaroaren 25etik abenduaren 3ra

Azaroaren 25ean erronkari hasiera
emateko ekitaldia hasiko da 18:00etan
eta egun horretan banatuko ditugu
astean zehar paparrean eramateko
txapak ere. Foru plazan eguerdian
eta 17:00etatik aurrera jarriko da
horretarako mahaia.
Abenduaren 3an, Euskararen
Nazioarteko egunean amaituko da
erronka eta, besteak beste, 2018an
Euskal Herri osora zabalduko den
Euskarak 365 dinamikaren berri ere
emango da.

Antolatzaileak:

!

astigarragan

Konturatuko gara uste baino egoera
gehiagotan euskara erabil dezakegula,
muga bakarra gure solaskideak euskara
ez ulertzea izango da, eta horiek guk
uste baino gutxiago dira!.

t a l d ea

esperientzia pertsonala

hartzera gonbidatzen zaitugu

astigarragan

100 da 100... Berrehun
eu s ka r a

euskara hutsez
bizitzeko

Astigarragako Udala

azaroaren 25etik abenduaren 3ra

· Euskaldun guztiei euskaraz hitz egiten al diezu?
· Eta hitz egin ez, baina euskara ulertzen dutenei?
·	Zer gertatuko litzateke aste betez,
200 orduz, euskaraz hitz egiteko konpromisoa hartuko bazenu?

probatu nahi?

nola?
HITZ EGITEN
BALDIN BADAKIZU:
astebetez euskaraz
arituko zara pertsona
guztiekin.

astigarragan

ULERTZEN BADUZU:
euskara ulertu bai, baina
hitz egiteko gaitasun
gutxi edo erraztasunik
ez duzulako, astebetez
euskaldunak zuri euskaraz
egitera animatuko dituzu.
Parteharte
hartzera bazoaz,
bidali zure/zuen argazki
edo selfia 616 599 334
waxapera “100da100...200
orduz euskaraz” idatzita
eta abenduaren 3an parte
hartzaile guztien murala
osatuko dugu.

100 da 100...

200 orduz

euskaraz Astigarragan
azaroaren 26tik abenduaren 3ra
Zeuk ere zeure buruari erronka jo
nahi badiozu, eman zure izena:
astigarraganeuskaraz@gmail.com
helbidean edo kultur etxean.
Bestela, honekin batera doan izen-emate
orria hainbat tokitan jarritako buzoietan
sar dezakezu: ikastolan, kiroldegian,
musika eskolan edo udaletxean.
Izena ematen duzuenoi eskatu nahi
dizuegu, bakarrik edo taldeka, selfia
edo argazkia bidaltzea 616 599 334
waxapera “200 orduz euskaraz”
mezuarekin. Euskararen egunean
parte-hartzaile guztien argazkiekin
murala osatu ahal izateko.
Erronka onartzen baduzu, txapa
bereizgarria emango dizugu,
gainerako parte-hartzaileek
kide zaituztela jakin dezaten.

¿Entiendes euskera pero no lo hablas?
Necesitamos tu complicidad !
Desde el 26 de noviembre hasta el 3
de diciembre (Día Internacional del
Euskera) vamos a llevar a cabo una experiencia de una semana en la que
personas vasco hablantes hablarán
solamente en euskera (si el interlocutor no entiende nada, podrán cambiar
de lengua).
Si entiendes euskara y quieres ayudarnos a desarrollar esta experiencia, puedes participar igualmente, tu compromiso será animar a las personas que
estén llevando a cabo la experiencia
a hablar contigo en euskera, a no
cambiar de idioma a pesar de que tú les
contestes en castellano.

IZEN-EMATE ORRIA
Izen abizena: ..................................................................................................................................................................................................

Helbide elektronikoa: ...................................................................................................................................................................................

Telefonoa: .........................................................................................................................................................................................................

100
da 100
200 orduz euskaraz
egitasmoan
parte hartu nahi dut

¿Te animas?
Puedes apuntarte o informarte escribiendo a
astigarraganeuskaraz@gmail.com
o en kultur etxea.
Puedes también lintroducir la hoja de
inscripción adjunta en alguno de los
buzones que hemos colocado en la
ikastola, el polideportivo, en musika
eskola o el ayuntamiento.

Mesedez, orri hau azaroaren 23a baino lehen entregatu.
Eskerrik asko.

Antolatzaileak:

100 da 100... Berrehun
eu s ka r a

t a l d ea

Astigarragako Udala

Antolatzaileek bere gain hartzen dute fitxategi automatizatuan jasotako datuei buruz indarrean dagoen legeriak ezartzen duen isilpekotasun
irizpidea betetzeko ardura. Fitxategiko datuak ez zaizkio beste inori lagako eta egitasmo honen inguruko gaietarako bakarrik erabiliko dira.
Edozein unetan eska dezakezu zure datuak zuzendu edo ezabatzea.

