Planifika ezazu

VITORIA-GASTEIZ • INFORMAZIO PRAKTIKOA

LIGHT FESTIVAL

Nola joan naiteke?
TRENEZ / RENFE
Zure tren-txarteletan % 10eko deskontua lortu nahi baduzu, bete ezazu estekan
duzun formularioa, deskontu-kodea lortu ahal izateko.
Renferen Gasteizko geltokia
Geltoki plazatxoa, 1 Gasteiz 01005- ARABA
ESKATU ZURE RENFEREN BEHERA
AUTOBUSEZ
Euskaltzaindiaren plazako autobus-geltokia. Ordutegia 06:00etik 24:00era
urteko 365 egunetan. Tel.: 945 16 16 66 H. el.: info.eaa@vitoria-gasteiz.org
AUTOZ
Autoz bazatoz, presta ezazu zure ibilbidea
Begira ezazu zirkulazioari eta errepideari buruzko informazioa Trafikoko
Zuzen-daritza Nagusian. Autoa non aparkatu eta hirian autoz nola ibili jakin nahi
badu-zu, hemen duzu informazioa.
HEGAZKINEZ
Vitoria-Gasteiz aireportua.
Bilboko aireportua.
Informazio gehiago

Ordutegiak
2021eko azaroak 12 (ostirala), 13 (larunbata) eta 14 (igandea), 19:00etik 23:00era
Instalazio guztietarako sarbidea doan da.

Instalazioei buruzko informazioa
• Antolakuntzak eskubidea izango du instalazioak bertan behera utzi edo
al-datzeko, arrazoi teknikoak, meteorologikoak edo bestelakoak direla eta.
• Instalazio batzuetan, murriztua egon daiteke argiztapen publikoaren
intentsita-tea.
• Barruko instalazioek edukiera mugatua dute. Bete jaialdiko langileen
jarraibi-deak.
• Litekeena da argi-instalazio batzuk ez izatea gomendagarriak epilepsia edo
iku-smen-arazoak dituztenentzat.

Bisita gidatuak
• Gasteizko Turismo Bulegoa
( Espainia Plaza, 1. 01001 Gasteiz )

Boluntarioak
Modu aktiboagoan hartu nahi duzu parte Umbra Light Festival jaialdian?
Probatu nahi duzu nolakoa den nazioarteko jaialdi artistiko-kultural batean
par-te hartzea?
Jarri nahi dituzu praktikan zure trebetasun sozialak?
Hala bada, aukera duzu boluntario egiteko
Zure zain gaituzu!

COVID 19
Gogoan izan birusak gure artean jarraitzen duela. Horregatik:
• Une oro mantendu behar da 1,5 metroko gutxieneko segurtasun-distantzia
eta jendetzak saihestu behar dira.
• Barneko instalazioetan, modu ordenatuan sartu behar du jendeak, jarraibideak
betez. Barruko eremuetan, nahitaezkoa da musukoa erabiltzea.
• Kanpoko instalazioetan, musukoa erabiltzea gomendatzen da. Ezinezkoa bada
1,5 metroko segurtasun-distantzia mantentzea, derrigorrezkoa izango da
musu-koa erabiltzea.
• Mesedez, bete itzazu antolakuntzako langileek emandako jarraibideak.
• Garbitu eskuak maiz.
• Begiratu osasun arloko gomendioak. Araudian aldaketak egon daitezke.
• Covid-19aren sintomak dituzula uste baduzu edo Covid-19a diagnostikatu zaion
pertsona batekin harremanetan egon bazara, etxean geratu behar duzu.

Eskerrik asko.

Umbra Light Festival jaialdian ikusiko
dugu elkar!

