תנועת הצופים העבריים בישראל (ע”ר)

טיולי חנוכה 2011
הנהגת איילון

“הדרך הנכונה לחנך ילדים לטוב ,היא לעשותם מאושרים”

טיולי שישיות שבעיות
בהמשך למסורת ארוכת שנים וכמידי שנה ,יוצאים
חניכי השכבה הבוגרת לטיולי חנוכה בדרום הארץ.
טיולי חנוכה ייחודיים באופיים  -הטיול במסגרת
הנהגתית ,אופי הטיול צופי הכולל בישול במדורות
ומסלולים ייחודיים ואטרקטיביים בדרום הארץ
אזור הטיול של הנהגת איילון הינו  -באר אשלים,
הפארן ,שמורת עשוש

מסלולי טיולי שישיות שבעיות -
יום א 25/12/2011 -
מסלול – נחל אוביל קצר
לינה – באר אשלים
יום ב 26/12/2011 -
מסלול – קניון עדה
לינה – באר אשלים
יום ג 27/12/2011 -
מסלול – קניון ורדית (כולל הקפצה ברכב שטח)
לינה – חניון הר כיפה
יום ד 28/12/2011 -
מסלול – נחל ברק

ההרשמה
בשבטים תסתיים
בתאריך 13/12/2011

התייצבות בשבטים
בשעה 6:00
חזרה משוערת 20:00

טיולי שמיניות
חניכי שכבת השמיניות יצאו השנה לטיול באיזור
מכתש רמון במסגרת תנועתית.
הטיול משלב מסלולים ייחודיים ומסגרת חברתית
תנועתית מכל הארץ.
טיול זה הינו באופי “כוכב” ,כלומר לינה בחניון
סטטי חניון הגבס

מסלולי טיול שמיניות -
יום א 25/12/11
נסיעה דרומה
פעילות תנועתית משותפת
יום ב 26/12/11
מסלול – שן רמון
יום ג 27/12/11
מסלול – הר ארדון

התייצבות בשבטים
בשעה 7:00
חזרה משוערת 20:00
ההרשמה
בשבטים תסתיים
בתאריך 13/12/2011

יום ד 28/12/11
מסלול – הר סהרונים פרסת נקרות

רשימת ציוד לטיול חנוכה
חאקי מלא ,בגדים חמים מאוד ללילה (חובה) ,תיק הליכה במסלול ,פנס כיס ,כובע ,שק
שינה ,נעלי הליכה סגורות ,כלי רחצה ,לבנים להחלפה ,בגדים להחלפה 4.5 ,ליטר מים,
עזרה ראשונה אישית  ,עזרה שנייה ,כלים רב פעמיים וכריכים לבוקר וצהריים של
היום הראשון.
יש לצאת עם הציוד המינימלי הדרוש לטיול ,היות והמקום לציוד אישי באוטובוס מוגבל.
לכל אורך הטיול לא מתאפיינים המסלולים בקליטה של מכשירים סלולרים.
אין אחריות ביטוחית על ציוד יקר ערך ! אנו ממליצים לא להביא מכשירים יקרים לטיול.
השבט אינו אחראי לאובדן או נזק של ציוד אישי.

אישור הורים

יש למלא אישור הורים תקין על פי פורמט תנועתי המצוי באתר התנועה בלבד,
ולהעביר בעת ההרשמה כולל התייחסות לבעיות רפואיות.
אי התייצבות בבוקר הטיול או חזרה הביתה של חניך במהלך הטיול מכל סיבה
שהיא ,לרבות פינוי רפואי ,לא יזכו בהחזר כספי כלשהו.
לא יצא חניך ללא אישור הורים חתום בפורמט התנועתי.

מחיר הטיולים הינו אחיד לכל השכבות
מחיר רגיל 540 :ש”ח
מחיר אח שני 490 :ש”ח
מחיר אח שלישי 440 :ש”ח
המחיר כולל הסעות ,הובלות ציוד ,מאבטחים ,חובשים ,רופא ,מזון ,מנהלות ורכב פינוי

נהלי ביטול

ידוע לי כי במקרה של כוח עליון כגון :מלחמה ,שביתה כללית ,פגעי טבע או אירועים אחרים שאינם
בשליטת התנועה והיא תבטל את הטיול באופן מלא או חלקי בהתאם לנסיבות ולאילוצים ,אני מוותר
מראש על כל תביעה בגין ביטול בנסיבות כאמור לעיל.
עוד ידוע לי ואני מסכים לכך שגובה ההחזר במקרה של ביטול כאמור יהיה בהתאם להחלטת התנועה.

מוקד תנועת הצופים פעיל  24שעות
לרשות ההורים

03-6303666
או באתר התנועה

www.zofim.org.il
חפשו אותנו בפייסבוק

צופים

לפרטים מלאים ועדכונים שוטפים

www.zofim.org.il

מחלקת שיווק תנועת הצופים

עד ליום  16/12/11החזר בגובה 100%
עד ליום  20/12/11החזר בגובה 50%
חניך המבטל לאחר מועד זה או לא יצא לטיול לא יהיה זכאי להחזר  ,למעט הצגת
אישור רפואי ביום היציאה החזר בגובה  100%את האישור יש לשלוח למשרדי
ההנהגה עד ליום א’ 15/1/2012
לפקס08-9152146 :

