65.5.52
חוזר להורים לאירוע:

מחנה קיץ שכבות ט'-י"ב יער עזריקם 6102
לאזורים :החוף ,ירושלים ,דרום ,שרון
הורה יקר -אנא קרא בעיון את כל הכתוב בחוזר ,לאחר מכן מלא/י את הספח "טופס אישור הורים" ושמור/י
הטופס עד לאחר האירוע.
שלום רב,
מחנה הקיץ הינו חווית השיא של השנה .במהלך המחנה החניכים יתנסו ויפגשו מגוון רחב של מיומנויות
מחנאיות ,צופיות ,טיוליות .המחנה הינו חוויה מגבשת של הקבוצות ,הקן והמפגש הרחב האזורי.
חניכי הגו"ב (ט'-י"ב) יצאו לחמישה ימים של חווית בנייה מחנאית ,צופיות ,הובלת והדרכת השכבות הצעירות.
ביומיים הראשונים החניכים יבנו את המחנה ויערכו לקליטת חניכי הגו"צ וצבר .בשלושת הימים הבאים
הגו"ב יוביל את הקן והמחנה!
המחנה יתקיים ביער עזריקם ,המחנה מאורגן ומוסדר וכולל -שירותים ,ברזיות ,אוכל ,אבטחה ורפואה.
המחנה מתקיים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך ובתאם לכל ההנחיות.
תאריכי האירוע :מתאריך 47/7102/ :עד לתאריך97/7102/ :
עבור שכבות :ט'-י"ב שכבת הגוף הבוגר
הסעות :בהסעות מאורגנות של התנועה .זמנים יפורסמו בהמשך באתר התנועה www.hashomer-hatzair.org

ואצל המדריכים.
מקום התכנסות :תחנות ההסעה בקינים.
שעת התכנסות /:00 :בבוקר( .משוער ,שעות היציאה הסופיות יתפרסמו בהתאם למסלול ההסעה)
שעת חזרה משוערת 29:00 :בערב( .משוער ,שעות החזרה הסופיות יתפרסמו בהתאם למסלול ההסעה)
תאריך אחרון להרשמה63/2/6102 :
ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי עד ה62/2/02
עלות האירוע ₪ 211 :כולל אוכל
עלות לחבר בתנועה ₪ 011 :כולל אוכל
עלות אירוע לאחים :אח ראשון מחיר חבר ואח שני7שלישי עלות של ₪ 361
*לחברי התנועה7חניכי קן קיבוצי בלבד.
לחניכי שכבה ט' – מחיר משולב סמינר מד"צופי+מחנה קיץ₪ 0221 :
דרכי תשלום לאירוע :כרטיס אשראי  7משקי הקיבוצים
למשלמים במשקי הקיבוצים :דרך האתר המאובטח של השומר הצעיר שכתובתו:
 . www.hashomer-hatzair.orgכניסה מצד שמאל למעלה "הרשמה ותשלומים" :יש להזין תז של החניך ,קן
ושכבה ולמלא את הפרטים הנדרשים.
בקטגוריה "הרשמה לאירועים" יש לבחור את האירוע הרלוונטי ,להזין פרטים אישיים ולבצע הרשמה.
בקטגוריה "היסטוריית תשלומים" ניתן לראות את האירועים אליהם נרשמתם וחוזרי הורים.
למשלמים באמצעות כרטיס אשראי -דרך האתר המאובטח של השומר הצעיר שכתובתו:
 . www.hashomer-hatzair.orgכניסה מצד שמאל למעלה "הרשמה ותשלומים" :יש להזין תז של החניך ,קן
ושכבה ולמלא את הפרטים הנדרשים.
בקטגוריה "הרשמה לאירועים" יש לבחור את האירוע הרלוונטי ,להזין פרטים אישיים ולבצע תשלום.
בקטגוריה "היסטוריית תשלומים" ניתן לראות את האירועים אליהם נרשמתם ,חוזרי הורים וצפייה בקבלות.
לנרשמים באמצעות האתר אין צורך להעביר טופס אישור הורים ,האישור הינו אינטרנטי.
תנועת השומר הצעיר לא מכבדת צ'קים

ציוד חובה:
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 0ליטר מים
כלי אוכל אישיים
בגדים להליכה
נעלי הליכה סגורות
נייר טואלט
קרם הגנה
פנס
תרופות אישיות
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שק שינה
מזרון שטח
כלי רחצה
בגדים להחלפה
חוצה שומרית
לבנים להחלפה
מגבת קטנה

לפרטים נוספים :יש ליצור קשר עם הקומונרים ורכז7ת הקן.

נהלי ביטול והחזרי כספים -
.0
.6
.3
.0

ביטול עד יומיים לפני האירוע  -החזר מלא.
ביטול יום לפני האירוע -החזר של .00%
ביטול ביום האירוע  -לא יינתן החזר כספי.
אין החזר כספי על הפסקת השתתפות במהלך האירוע.

הודעת ביטול השתתפות באירוע תתקבל אך ורק דרך מוקד ביטולים במספר 13-6031112
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הודעה על ביטול השתתפות באירוע יעשה אך ורק ע"י החניך עצמו או הוריו (ולא על ידי המדריכים 7קומונרים)!
במוקד ביטולים ניתן להשאיר רק הודעות ביטול לאירועים כל הודעה אחרת לא תתקבל במערכת ולא יינתן מענה.
מוקד ביטולים של השומר הצעיר הינה חברה חיצונית אשר פועלת  14שעות ביממה ,כולל שבתות וחגים (למעט יום
כיפור) ומקבלת הודעות ביטול טלפוניות עבור אירועים עפ"י שאלות מונחות ומעבירה כל הודעת ביטול למחלקת צופיות
השומר הצעיר (יש להכין מראש את מספר ת.ז של הילד7ה ואת שם האירוע).
במקרה של אי השתתפות באירוע עקב ביקור7אשפוז בבית חולים יינתן החזר כספי מלא מול אישור מבי"ח .יש לטלפן
למזכירות השומר הצעיר ( 00-0100///שלוחה  .)0לא יתקבל החזר כספי אל מול אישור מרופא המשפחה.
במידה ומגיע החזר כספי ,הזיכוי יבוצע עד שבוע וחצי מסיום המפעל.
המשלמים באשראי  -יזוכו בכרטיס אשראי .ניתן לראות עדכון תאריך ביצוע זיכוי בהיסטוריית תשלומים.
המשלמים במזומן  -יזוכו באמצעות צ'ק שישלח בדואר לכתובת שתתקבל במוקד ביטולים.
המשלמים במשקי הקיבוצים – לא ישלח חיוב לקיבוץ .ניתן לראות עדכון בהיסטוריית תשלומים.



הפעילות מתקיימת על פי הנחיות משרד החינוך ומתואמת עם :משטרת ישראל ,צה"ל ,חדר מצב וכל הגורמים הנדרשים.
כל טיולי התנועה מלווים ע"י מאבטחים חמושים ,ואנשי רפואה כנדרש.
התנהגות אלימה ,התנהגות שלא בהתאם לנורמות המקובלות בתנועה והפרה של כללי המפעל ,עשויה לגרום להרחקת
החניך וחזרתו הביתה על חשבון ההורים .במקרה זה לא יינתן החזר כספי עבור עלות האירוע.
את הציוד יש לסמן בצורה ברורה .מומלץ לא להביא ציוד יקר ערך .התנועה אינה מפצה על אובדן ציוד.
איסוף החניכים והחזרתם יתבצע בנקודה אחת בכל יישוב/עיר .ההגעה לנקודת האיסוף והחזרה ממנה הנה באחריות
החניך והוריו .מועד האיסוף וההחזרה יפורסם באתר התנועה מספר ימים לפני מועד הפעילות.
במידה והטיול ידחה מכל סיבה שהיא (מזג אוויר ,צרכי ביטחון וכדומה) אישור זה יהיה תקף לתאריך הטיול החדש.
אנו מאשרים לתנועה לפרסם תמונות וסרטונים של בננו/בתנו בפרסומי השומר הצעיר (אתר התנועה ,פייסבוק ופליירים
וכדומה) לצורך העברת תיעוד של הפעילות.
לא יהיה שינוי מחיר המפעל עקב שינויים במסלול הטיול ,אורכו ו/או תוכניתו בגין תנאי מזג אויר ,מצב ביטחוני ,צדדים
שלישיים ושיקולים נוספים של התנועה.
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בברכת חזק ואמץ ,מחלקת צופיות השומר הצעיר

* לנרשמים באמצעות האתר אין צורך להעביר טופס אישור הורים ,האישור הינו אינטרנטי.

טופס אישור הורים לאירוע:

מחנה קיץ שכבות ט'-י"ב יער עזריקם 6102
לאזורים :החוף ,ירושלים ,דרום ,שרון
פרטי הילד/ה:
שם פרטי

שם
משפחה

ז7נ
מין

ת.ז

גיל

כיתה

יישוב  /עיר

קן

רגישויות ובעיות רפואיות:
תרופות אישיות (משאף וכדומה):
באחריות ההורה לוודא שילדו יוצא לפעילות עם התרופות האישיות (ויודע כיצד יש להשתמש בהן) ולעדכן
את מדריך החניך על אופן השימוש בתרופות.
נא להקיף בעיגול  -האם החניך/ה שומר/ת שבת? כן  /לא

פרטי ההורה:
שם פרטי

שם משפחה

טלפון
בבית

טלפון נייד
(אב)

טלפון נייד
(אם)

כתובת מגורים מלאה

כתובת מייל של ההורים_____________________________________________________ :
אישור הורים :אני מאשר7ת לבני7בתי להשתתף באירוע :מחנה קיץ לשכבות ט'-י"ב יער עזריקם 6102
ידוע לי כי הפעילות כרוכה בתשלום וכי הצהרתי על מצבו הבריאותי של ילדי.
אנו מאשרים בזאת כי הובאו בפנינו כל הפרטים בטופס זה.
אנו מאשרים כי קראנו את נהלי התשלום והחזרי הכספים.
על ההורה לשמור העתק של טופס זה עם מספרי הטלפון של מרכזי האירוע ולוחות הזמנים.

שם ההורה______________ :

חתימה_________________ :

שימו לב! כל השדות בטופס אישור הכרחיים – יש למלא את כל השדות.
תודה!

ימולא על ידי קומונר/רכז קן:
צורת תשלום :מזומן – מספר קבלה_______________ :

