
Pempvet Pred : l’éduc pop’ dans le mouv’
Follenn-enskrivañ

Kasit ar follenn-enskrivañ hag ar chekenn (war anv Héloïse Berthet*) d'ar 25 a viz Eost 2012 d'an diwezhañ da Héloïse 
Berthet, BL 12, 27 hent Brest, 35000 Roazhon

Anv ha anv-bihan : ………………………………………………………………………………….…………………....
Chomlec’h :……………………………………………………………………………………………………………......
Pellgomz : ………………………………………… Postel :…………………………………..………………….........
Deiziad ganedigezh : ………………………………………………………………………………….…………………

Bet oc'h bet :
□ stajiad DABU □ stajiad DARE □ stummer
□ buhezour pe rener kampoù brezhonek □ all
Peseurt boued a blij deoc'h debriñ evit ar 5vet pred ?…………………………………..………………….........
…………………………………..………………….........…………………………………..………………….........

Prizioù

Tud gour Bugale (adalek 3 bloaz)

Pass dibenn-sizhunvezh 25€ 10€

Sadornvezh 20€ 5€

Sulvezh 15€ 5€

Kouskva (60 plas) 10€ (Gwener ha/pe Sadorn)

Kampiñ digoust

Ar vugale zo dindan kiriegezh o zud. Moaien a vo d’ar gerent strollañ ar vugale en ul lec'h-c'hoari.
An dud yaouank n'int ket 18 vloaz c'hoazh a rank kas un aotre sinet gant o zud asambles gant ar follenn-enskrivañ. Kiriek 
int.

Dibab :………………………………………………………………………………….………………….................
Sammad da baeañ :…............. €
Evezhiadenn : ….....................................................................................

Perzh a-youl vat
Dibabit 3 c'harg, ha lakait 1,2,3 hervez ar pezh a blijfe deoc'h ar muiañ.

Gwener
□ Staliañ (adalek 2e goude merenn)
□ Degemer (5e-8e noz)

Sadorn 
□ Dijuni
□ Fardañ merenn (11e-1e)
□ Merenn renkañ, skaotaj (1e-3e)
□ Prientiñ sal ar fest-noz (4e-7e)
□ Fardañ koan (4e-7e)
□ Koan renkañ, skaotaj (8e-10e)
□ Kempenn, ober war-dro ar privezioù, privezioù sec'h, 

skubellenn e-pad an ehanoù
□ Mont e-barzh ar fest-noz (9e-11e)
□ Tavarn ar fest-noz (7e-9e, 9e-11e, 11e-1e)
□ Renkañ ha kempenn sal ar gouelioù (1e-3e vintin)

Sul
□ Dijuni
□ Fardañ merenn (11e-1e)
□ Merenn renkañ, skaotaj (1e-3e)
□ Kempenn, ober war-dro ar privezioù, privezioù sec'h, 
skubellenn e-pad an ehanoù
□ Kempenn salioù ha kouskva (5e-6e)

 
Kenweturiñ
□ Kinnig a rit plasoù ? Pet ? □ Klask a rit ur plas ?
Peseurt hent ha pegoulz ?
Mont : ……………………………………………….…………………....
Dont : ……………………………………………….…………………....

Stalig
M'ho peus traoù da werzhañ pe da ziskouez er stalig, lârit deomp petra ?………………………………….…………………....

Traoù da gas
Boued dous pe sal evit ar pred rannet d'ar Gwener da noz, ur sac'h kousket, un deltenn (ma kouskit war an dachenn-
gampiñ), ur werenn adimplij evit pakañ banneoù, ho pinvioù sonerezh.

Graet eo...................................... d'an...............................
Sinadur

* Ur strollad tud, bet stajidi DABU pe DARE, a ra war-dro aozadur 
ar fest, gant skoazell an UBAPAR. N'eus ket bet krouet 
kevredigezh ebet ganeomp.


