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Larunbata, 2017ko martxoaren 18a

ZATOZ EKOGUNEKO HAUR PARKERA
ZURE URTEBETETZEA OSPATZERA

Bertako produktu ekologikoez osatutako askari ederra, hezitzaile baten laguntza, eta bere Haur Parkean jolasteko eguneko
sarrera mugagabea eskaintzen du Donostiako Kutxa Ekoguneak.

K

utxa Ekoguneko Haur Parkea 0-11 urte
bitarteko haurrentzako eta
haien familientzako aisia
espazioa da. Pedagogia berdeko
irizpideetan oinarritua dago
(Montessori, Freire) eta naturarekin interakzioa bilatzen du, horregatik egiturek inguruko paisaia irudikatzen dute.
Haur Parkeko jostailuak material naturalez eginda daude eta
espazioa garbia da, toxikorik gabea. Helburu ludikoarekin batera, jolas librea nahiz sinbolikoa
eta autonomoa sustatzen da eta
mezu ekologikoak helarazten
dira.
Jolas aretoaz gain, produktu eta
jostailu iraunkorrak eros daitezkeen denda bat dago, familiak
ederki egoteko kafetegi bat, terraza estalia duena, eta naturarekin
nahiz iraunkortasunarekin zerikusia duten 3-11 urteko haurrentzako ordubeteko tailer eskaintza
larunbatetan eta igandeetan, goizean eta arratsaldean (taldea osatzen bada).

Helburu ludikoarekin batera, mezu ekologikoak helarazten dira Kutxa
Ekoguneko Haur Parkean. KUTXA EKOGUNEA

HAUR PARKEKO
ORDUTEGIA ETA
PREZIOAK

Jostailuak material naturalez eginda daude eta espazioa garbia da, toxikorik
gabea. KUTXA EKOGUNEA

Kutxa Ekoguneko Haur Parkea
zabalik dagoen egunetan, hauek
dira ordutegiak eta prezioak:
Ostirala: 16:00-20:00. Prezioa: 6
euro.

Larunbata, igandea eta jaiegunak: 10:30-20:00. Prezioa: 8 euro.
• Goiza (10:30-16:00). Prezioa: 6

euro.
• Arratsaldea (13:30-20:00). Prezioa: 7 euro.
Halaber, Kutxa Ekoguneko
Haur Parkean urtebetetze ospakizunak ere egin daitezke. Urtebetetzea edo beste festaren bat
bertan ospatuz gero, gonbidapen
bat bidaliko zaio haurrari etxean
inprimatu dezan gero lagunen artean banatzeko.
Askari osasuntsua izango dute
—fruta, patatak, krispetak, sandwichak eta jogurtak— eta hainbat

Haur Parkeko logotipoa. KUTXA EKOGUNEA

daitezke ostiraletan, larunbatetan, igandeetan eta jaiegunetan
Haurrek bezala, gurasoek ederki pasatzen dute. KUTXA EKOGUNEA

zaporetako zuku ekologikoak
dastatuko dituzte. Askarian,
ordubetean, hezitzaile baten
laguntza izango dute gurasoek.
Ondoren haurrak parkera jaitsiko dira jolasten jarraitzera eta

eguneko sarrera mugagabeaz
gozatzera.
Gutxienez 12 laguneko taldea
osatu behar da eta gehienez 30 lagun etor daitezke. Festak abuztuan izan ezik urte guztian ospatu

URTEBETETZE
ETA FESTEN EGUNAK
ETA PREZIOAK

Kutxa Ekoguneko Haur Parkean
urtebetetze ospakizunak eta bestelako festak antolatzeko egunak
eta prezioak hauek dira:
Ostirala: 12 euro haur bakoitzeko.

Larunbata, igandea eta jaiegunak: 13 euro haur bakoitzeko.

Gainera haurrak urtebetetze
festan dauden bitartean gurasoek
Kutxa Ekoguneko kartarako eskaintzako zenbait gairen inguruko ikastaro edo tailer bat egin dezakete. Zerrenda zabala da.
Baldintzak eta informazio
gehiago ekogunea.eus helbidean
edo 943-55 20 20 telefono zenbakira deituta.

