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• ההרשמה לפעילויות :בקיבוצים תתבצע דרך מדריכי הנוער בישוב .בישובים :נופית ,כפר חסידים וכפר
ביאליק ההרשמה דרך מחלקת ספורט ונוער ,בטל’ .04-8478192 | 04-8478161
• השתתפות בפעילויות לאחר סגירת ההרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד.
(תאריכי סיום ההרשמה רשומים ליד כל פעילות).
• ההסעות יצאו מהישובים בהתאם למספר הנרשמים (מינימום  10ילדים מאותו ישוב) מתחנות ההסעה
הקבועות .בנופית -ליד המכולת ,כפר חסידים-ליד הברכל ,כפר ביאליק-ליד מועדון הנוער (יש לבדוק מראש
את שעת ומיקום היציאה).
• על פי חוזר מנכ”ל תנאי ליציאה לפעילות ,מחייב אישור הורים .האישור יימסר למדריך הישוב מבעוד מועד.
ניתן להוריד אישורים גם באתר המועצה.
• בטחון ובטיחות :כל פעילויות מחלקת הספורט והנוער מתואמים עם המחלקה לתיאום טיולים של משרד
החינוך וכפופים לנהלים של חוזר מנכ”ל .בכל טיול מלווים בני הנוער בחובשים ,במאבטחים ובמע”רים לפי
דרישות האישור הביטחוני וזאת בנוסף לצוות המדריכים והמחלקה.
• ציוד כללי לכלל הפעילויות :נעלי הליכה נוחות ,כובע 3 ,ליטר מים ,בגדים נוחים ,קרם הגנה ,ארוחות (לפי
הנחיה) .ציוד נוסף יפורסם בהתאם לכל פעילות.
• מחלקת הספורט והנוער שומרת לעצמה את הזכות לשנות/להוריד פעילות בהתאם לשיקול דעתה.
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• נוהל ביטולים :החזר כספי ינתן עד לסיום מועד ההרשמה כפי שמצויין ליד הפעילות הרצויה.
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