2. zbk.
BULETINA

laguntzaileon buletina
KORRIKA BADATOR!
Gero eta gutxiago falta da, 55 bat egun,
21. KORRIKAren lekukoa eskuz eskuz ibiltzen
hasteko. Izan ere, apirilaren 4an abiatuko da
lasterketa, Garestik. Bitartean, egun hori iritsi
aurretik, beste ekimen asko antolatzen ari gara

(buletinean emango dizuegu haien berri).
KORRIKA indartsu dago, besteak beste
10.000 KORRIKA Laguntzaile inguru dituelako.
ESKERRIK ASKO! Zuek zarete gure zutabe
nagusietako bat.

Korrika kulturala
Otsailaren hasieran, 21. KORRIKAren KORRIKA
Kulturala bere bidea egiten hasiko da.
Gaur-bihar aurkeztuko dugu. Informazio guztia
hemen duzue: www.korrika.eus. Besteren
artean, ekitaldi hauek eskainiko dira Euskal Herri
osoan: Garaikideak, Enkarguz, Kalaportu, Jule,
Musua eta Oholtza.
Gozatu, eta zabaldu zuen inguruan.

Txillardegiri Omenaldia

KORRIKAko APP-a: KORRIKA Kulturalaren agendan
bertan, ibilbidearen informazio zehatza (bilaketak
egiteko), lehiaketa...

KORRIKAREN OMENALDI-EKITALDIAN
izan zineten?
Bai, otsailaren 9an, Donostian, 21. KORRIKAren
omenaldi-ekitaldia antolatu genuen. Oso berezia
eta hunkigarria izan zen. Orduan estreinatu
genuen “Txillardegiren Klika” dokumentala.
Ikusi nahi baduzu, gure YouTubeko kanalean
daukazue, hemen.

Petoak
Beste abantaila bat zuretzat!
21. KORRIKAren PETOAK zure
eskura bakarrik: otsailaren 18tik
22ra, AEK-ko euskaltegi batera
hurbildu, eta nahi beste eros
dezakezu. Otsailaren 25etik
aurrera, edozeinen eskura
egongo dira. Ez galdu aukera!
Laguntzaile txartelarekin

Korrika kulturaleko
ekitaldietan
beherapenak
2019 urtean AEKren
euskaltegietan
egindako matrikuletan
(matrikula bat laguntzaileko)
%5eko beherapena
(ez metagarria beste deskontu batzuekin)

Apenas faltan dos meses para que el testigo de
KORRIKA se ponga en movimiento, atravesando
Euskal Herria de mano en mano; menos de 60
días para el comienzo, en Gares, de su vigésima
primera edición. Mientras tanto, nuestra agenda
continúa llenándose de distintos actos e iniciativas
(encontraréis información al respecto en este
mensaje). Por lo tanto, por un lado, queremos
recordaros que seguimos haciendo sorteos, y que,
además, tenéis más ventajas para conseguir vuestro
peto. Por otro lado, os enviamos la información
exacta de KORRIKA Kulturala. Eskerrik asko zuoi ere;
gozatu bideaz!

Zozketak
Dagoeneko baditugu saridun
gehiago, hirugarren zozketa
burutua baitugu. Aurrekoan
bezala, hauexek zozkatu ditugu,
besteak beste: egonaldiak
landetxeetan, otorduak
sagardotegietan, ikuskizunetarako
sarrerak... Saririk irabazi duzue?
IKUSI HEMEN

Il reste à peine deux mois avant que le témoin
KORRIKA traverse le Pays basque de main en main;
moins de 60 jours avant le départ de Gares, pour la
21ème édition.
Pendant ce temps, notre agenda est mis à jour pour
vous tenir informés des différents événements et
initiatives (vous trouverez des informations à ce sujet
dans ce message).
Vous aurez par exemple l’occasion d’obtenir votre
dossard. Bientôt, les informations sur la KORRIKA
Kulturala seront également publiées.
Eskerrik asko zuoi ere; gozatu bideaz!

Mezu honekin, gure arteko komunikazioa indartu nahi dugu, zuoi propio egokitutako informazioa helarazita.
Era berean, www.korrika.eus webgunean, laguntzaileoi begirako atala dago. Horrez gain, aurtengo berritasuna
erabil dezakezue: Whatsapp kanala. Hori bai, guri zuzenean mezuren bat helarazi nahi badiguzue, idatzi lasai
asko helbide honetara: laguntzaileak@korrika.eus (KORRIKA Laguntzaileen gaineko proposamenak, zalantzak
eta bestelakoak gustura entzungo ditugu). Besterik ez, laster arte, eta gozatu bideaz!

