
	 	



Ez ezazu aukera galdu! Jada izena eman dezakezu 2019ko udako Salletar Gazteen 
Erromesaldi Europarrean parte hartzeko: “La Salleren urratsei jarraituz”. 
 

Erromesaldi bat… 
• Parte hartu nahi duen adin nagusiko edozein salletarrentzat (2000 urtean edo 

aurretik jaioak). 
• Talde-ibilbide eta pertsonala eginez, La Salleko san Joan Bautistaren bizitzako 

toki garrantzitsuenetatik barrena. 
• Bidaia autobusez, Espainiako toki ezberdinetatik irtenaz (ikusi ibilbide 

ezberdinak). 
• Estilo xume batez: kiroldegietan lo eginez, udaleku-eratako jatorduak… 
• Talde txikietan, adina kontuan hartuz. 

	

 

Izena emateko… 
• Aldez aurretik eman behar da izena, abenduaren 31 baino lehen: 

https://goo.gl/BNpRJM 
• Behin-behineko izen-emate honetan lehenengo ordainketaren frogagiria azaldu 

behar da (100 €). Nahikoa da bankuko PDFa edo diru-sarreraren 
frogagiriaren argazkia. 

• Plazak behin-behineko izen-ematearen ordenaren arabera emango dira. 
• Plazaren baieztapena 2019ko urtarrilean egingo da. 
• Behin betiko matrikula 2019ko otsail eta martxoan (100 € bigarren ordainketa).  
• Hirugarren ordainketa (125 €) eta taldea izendatzea 2019ko maiatzean. 

	



	
	 	

Autobusen ibilbideak: 
Saiatuko gara denok geure etxetik gertu autobus bat izan dezagun. Behin-behineko 
izen-ematean adieraz dezakezu zein ibilbide datorkizun egokien: 

• A ibilbidea: Barcelos (Portugal), Santiago, Gijon, Santander, Bilbo, gaua 
Irunen, 25 goizean Grenoblera bidaia. 

• B ibilbidea: Valladolid, Palencia, Burgos, gaua Irunen, 25 goizean 
Grenoblera bidaia. 

• C ibilbidea: Sevilla, Cordoba, Madrid, Zaragoza, gaua Figuerasen, 25 goizean 
Grenoblera bidaia. 

• D ibilbidea: Madrid, Zaragoza, gaua Figuerasen, 25 goizean Grenoblera 
bidaia. 

• E ibilbidea: Valentzia, Bartzelona, gaua Figuerasen, 25 goizean Grenoblera 
bidaia. 

 

Ordainketa: 
Behin-behineko izen-ematearen aurretik lehenengo ordainketa egin behar duzu 
ondorengo banku-kontu edo PayPal honetan: 
 

TITULARRA HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS DISTRITO CENTRAL 

BANKUA BBVA 

IBAN ES77 0182 4039 9600 1006 1921 

ZOC (BIC) BBVAESMMXXX 
 

Behin-behineko izen-ematea egin eta plaza baieztatu ondoren, informazio guztia 
www.sallejoven.es web orrian publikatuko da eta zure korreo elektronikoan jasoko 
duzu. 
 
	



	

Datak: 
• Autobusen ibilbideen irteera uztailaren 24an izango da toki bakoitzean. 

• Erromesaldia ofizialki uztailaren 25ean hasiko da Grenoble-Parmenian eta 
abuztuaren 1ean bukatuko Parisen. 

• Abuztuaren 2an ibilbide bakoitzak itzulerako bidaia egingo du, abenduaren 
3an iristeko toki bakoitzera. 

 
Erromesaldian izen-emateak baldintza guztiak bere horretan onartzea eskatzen 
du. Ez dira onartuko ordezko bidaia- nahiz ostatu-planak. 
 
 
	

Informazio gehiago: 
www.sallejoven.es 

 pastoral@lasalle.es 
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