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BURLATA – EZKONTZA ZIBILA 
 

Informazio orokorra 
 
Ez da onartuko arroza, petaloak, konfetiak, petardoak, suziriak edo parkearen eta 
jauregitxoaren ohiko errutina aldatzen duen bestelako elementurik. Zikinkeria edo 
kalteak izanez gero, ez da fidantza itzuliko. Fidantza 300 €koa izango da. 
 
Ezkontza kanpoan egiteko eskatu badute eta arrazoi meteorologikoengatik Udal 
Jauregitxoan egitea erabakitzen badute, gutxienez 7 egun lehenago jakinarazi beharko 
dute. Barnealdean baimena beti ere, beste jarduerarik egon ezean emango da. 
Kanpoaldean erabiltzeagatiko gehigarria ez da inoiz itzuliko. 
 
Parkearen kanpoaldean 50 aulki jarriko dira, L korridorearekin, kontraiesleak sartzeko. 
4 eserleku ezkongabeentzat eta lekukoentzat, megafonia mp3rekin. 
Zinegotzigoarentzako atrila eta mahaia. 
 
Parkera ezin izanen da autoz edo bestelako ibilgailuz sartu. 
Debekatuta dago animaliak parkean sartzea 
Ospakizunak gehienez ere 25 minutu iraunen du. 
 
Ekitaldia koordinatzeko harremanetarako telefonoa (aretoaren aurreko dekorazioa, 
megafonia/musika proba, beste batzuk): 638485442 Amaia. Behar bereziren bat nahi 
izanez gero, gutxienez 15 egun lehenago eskatu beharko da. Astelehenetik ostiralera, 
9:00etatik 14:00etara. 
 
 
 
 
 
 
I. ERANSKINA 
 
Udal Jauregitxoan 
 
Udal-jauregitxo erdisotoa 
 
Erroldatutako biztanleentzako tasa: 120 € / erroldatu gabeak: 240 €. Nahikoa da 
ezkontideetako bat hala izatea. 



 

 
 
 

Burlatako Udala 
 Ayuntamiento de Burlada 

                 
 
 
 

Plaza De Las Eras, s/n  / Larrañetako  Plaza, z/g 
31600 Burlada (Navarra)  /  Burlata (Nafarroa) 

Tfno: 948 23 84 00 / Fax: 948 24 48 48 
www.burlada.es / www.burlata.eus 

CIF / IFZ P3126600J 
   

                            

 
 
II. ERANSKINA 
 
Udal parkearen kanpoaldea 
 
Deskribapena: ezkontzak parkeko “Xakean” egingo dira, eta bertan 50 aulki jarriko dira 
gonbidatuentzat, mahaia (0,65 m zabal eta 1,50 m luze) eta 4 aulki ezkontide eta 
lekukoentzat eta megafonia. 
 
Edukiera: mugagabea 
 
Megafonia: Bai. USB estradarekin, mp3 eta mp4 formatuak irakurtzea 
 
Tasa: erroldatuak 180 € / erroldatu gabeak 360 €. Nahikoa da ezkontideetako batek 
hala izatea. 
 
 
Argazkia 
 

 
 
 


