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      CENTRO DE ESCALADA CLIMBAT BILBAO 

      ESCUELA DE ESCALADA DE VERANO 

ZER ETA NORENTZAT DA 

Udako eskalada eskola 4 urtetik 18 urte tartean dauden ume eta nerabeentzat dago bideratuta.  

 

NOIZ EGINGO DA? 

Astean egun bakar bat edo bi egunetan eskalatzera etorri ahal da, aste bakar bat etorri daiteke edo gehiagotan ere. 

Hori adosteko, bilbao@climbat.com era idatzi edo zentrora gerturatu, 

Ordutegia, astelehenetik ostiralera da, 17.45tik, 19:00etara. 

- 1. Astea: ekainak 27tik uztailak 1 arte 

- 2. Astea: uztailak 4tik 8ra 

- 3. Astea: uztailak 11tik 15era 

- 4. Astea: uztailak 18tik 22era 

- 5. Astea: uztailak 25etik 29ra 
 

ZER EGITEN DUGU?  

Udako eskalada eskolan egingo diren saiak, parte hartzaileei moldatuta egongo dira, haien maila eta eskakizunak 

kontuan hartuta. Helburua, eskalatzaileen ezagutzak eta teknika hobetzea da. Gainera heziketa fisikoa egoera 

kontrolatu eta seguru batean egitea da, taldekideekin batera.  

 

ASTE BATEKO TARIFAK    4 ASTETARAKO TARIFAK 

 EGUN 1 2 EGUN 

ASTE 

BATEKOA 

12€/Astea 20€/Astea 

ERRENTA 3,5€/Astea 6,5€/Astea 

 

• Climbatetik material pac bat eskaintzen dugu (katu oinak, arnesa eta kaskoa). 

• Derrigorrezkoa da katu oinak eta arnesa erabiltzea, kaskoa erabiltzea gomendagarria da. 

 

  

 EGUN 1 2 EGUN 

5 SEMANAS 50€ 90€ 

ERRENTA 15€ 27,5€ 
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      CENTRO DE ESCALADA CLIMBAT BILBAO 

      ESCUELA DE ESCALADA DE VERANO 

IZENA EMATEKO? 

 

Izena emateko, inskripzio orria betetzea da, ordaintzeko zentroan bertan egin daiteke edo e-mailez 

bilbao@climbat.com, e-mailez egiteko, inskripzio orria bidali behar da eskatzen diren datu guztiak beteta eta ordainketa 

egiteko plataforma bat bidaliko da,  

 

INFORMAZIO GARRANTZITSUA 
 

Klase kanpoko orduetan ezingo da rokodromo barruan egon. Partaideak 15 minutu lehenago edo beranduago sartu 

edo irten daitezke aldagelak erabili ahal izateko.  

Eskolan dauden umeak eskolatik kanpo eskalatu nahi badute, heldu batekin egon beharko dira eta bakoitzak bere 

sarrera erosi beharko du (4€ umea + 4€ heldua).  
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