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Egitasmo honetan ez da
eraso matxistarik onartuko

Antolatzaileok erasoak kudeatzeko protokoloa dugu.

Izen emateko fitxaIzen emateko fitxa
labur.eus/Gorbeialdeko-Mintzalaguna

MintzaPoza 
praktikatzeko mila aukera!

Zatoz MintzaPoza praktikatzera,
eman izena Mintzalagunean!

A gehien: Mintzapraktikan eman behar duzu izena.
B gehien: MintzaPoza praktikatzeko, eman izena.
C gehien: Mintzapraktika da zure aukera. 

Zer da MintzaPoza?
Euskaraz hitz egiteko elkartzea.
Eman eta jasotzea.
Lagun berriekin euskaraz gozatzea.

Nola praktikatzen dugu MintzaPoza 
Mintzapraktika egitasmoetan?
Euskaraz hitz egiteko ohitura dutenak eta 
mintzapraktika egin nahi  dutenak elkarrekin.
Astean behin gutxienez ordubetez.
Talde txikitan.

Zer egiten dugu? 
Gustoko duguna egiteko elkartzen gara.
Herriko eta Euskal Herriko beste taldeekin 
elkartu irteera eta txangoetan.
Herriko kultur emanaldietara (antzerkia, 
zinema..) joan elkarrekin.
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Zer nolako taldeak daude eta zer 
egiten dute?
Gehienak kafea hartzeko edo paseo bat 
emateko elkartzen dira.
Herriaren arabera, bestelako aukerak ere badira: 
Menditaldekoak, mendira elkarrekin joaten dira.
Gurasolagun taldeetan guraso eta haurrak 
elkartzen dira familian euskaraz aritzeko.
Eskalada eta crosfit taldekoak beraien 
zaletasuna euskaraz egiteko biltzen dira.
Hikalagun eta euskalkilagunek hitanoa eta 
beraien eskualdeko euskalkia praktikatzen 
dute elkarrekin.

Nork parte hartu dezake?
Euskaraz praktikatu nahi duenak
Euskara praktikatu nahi duenari lagundu nahi 
dionak.
Euskaraz komunikatzeko gutxieneko maila 
duenak.

Izen-abizenak

E-posta

Herria

Telefonoa

Helbidea P.K.

Jaiotza data               /        /      

Euskara ikasten ari zara edo aritu izan zara? Non?

Zeintzuk dira zure zaletasunak?

Zein da zure euskara maila? 
Oinarrizko maila, B1en baliokidea Maila ertaina, B2ren baliokidea

Maila altua, C1 edo EGAren baliokidea

Nola hartu nahi duzu parte?

Mintzapraktika egin nahi dut Euskaraz hitz egiten dut. Lagundu nahi dut

Zein egitasmotan hartu nahi duzu parte?

Berbalaguna Gurasolaguna

Gurasolaguna izan nahi baduzu, zein ikastetxetan daude zure seme-alabak? Zenbat urte dituzte?

Idatzi taula honetan zein ordutan har dezakezun parte egitasmoan.

Aukera balego, astean zenbat taldetan hartuko zenuke parte?

Zenbat eta ordu gehiago aukeratu, talde batean kokatzeko aukera gehiago izango duzu:

Txandaka lan egiten dut

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea

Datuak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, 
jakinarazten dizugu fitxa honen bidez jasotzen ditugun zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean erregistratuko direla. 
Hala nahi izanez gero, fitxategi horretan sartu, zuzendu, deuseztatu eta aurka egiteko eskubideaz baliatu ahal izango duzu, 
Mintzapraktika egitasmo honetako idazkaritzara joz. Baimena ematen dut Mintzapraktika egitasmoak nire datu pertsonalak 
Euskaltzaleen Topaguneari uzteko, erakunde honek Mintzapraktika egitasmoen arloan dituen funtzioak betetzeko erabili ahal ditzan. 

INFORMAZIOA
Urkabustaizko liburutegian, Zigoitiko kultur 

etxean, Zuiako Kuadrillaren egoitzan edo Zuiako 

liburutegian, Legutioko liburutegian, Arratzua-

Ubarrundiako Sologanan eta Aramaioko 

udaletxean edo liburutegian.

gorbeialdea@mintzalaguna.eus
650266744

IZEN EMATEA
Urrian zehar (baina ikasturtean zehar ere zabalik).


