הורה יקר שלום רב
ההצטרפות לתנועת הצופים היא מכיתה ד' -י"ב.
ההצטרפות אינה כרוכה בהתחייבות והילד יכול לעזוב בכל עת שירצה .אנו מקיימים שני ימיי פעילות בשבוע ,המתקיימים בימיי לימודים בלבד.
הפעילויות ביום ג' בשעות  00.11עד  00.11ויום ו' מ  03.41עד  .03.41בנוסף מתקיימים טיולים ואירועים מגוונים במהלך השנה.

לילדים שיתמידו בפעילותם במסגרת התנועה תהיה אפשרות להתפתח ולהתקדם בשבט הצופים ואף להיות מדריכים בסוף כיתה ט'.
התנועה אינה למטרת רווח כלשהו והתשלום עובר במלאו לכיסויי הוצאות הקשורות לפעולות הילדים ,ניהול השבט ותחזוקת המקום.
שבט הצופים באשקלון הוא מקום חם ובטוח לילדכם ,נשמח אם תצטרפו למשפחת הצופים.
לפרטים והרשמה  :חפשו ב Google -וב" Facebook -שבט נמרוד" או התקשרו:
מרכזת הדרכה צעירה ד' -ו' :הדר יונה1030015000 -

ד' בנות נועם אבישור,1053300100 -
ה' בנים אור הניג,1054545044 -
ז' עינב קרן,1053003531 -

מרכזת הדרכת נעורים ז'-ט' :נוי שוורץ1033430301-

ד' בנים נופר דביר,1054354330 -
ו' בנות נועה נבון,1053555000 -
ח' פז לזר,1015511010 -

ה' בנות נועם טוטאי,1053340553 -
ו' בנים דנה גרוזמן,1030033033 -
ט' עמית רון,1050334030 -

פרטי החניך:
שם משפחה ___________:שם פרטי ___________ :ת.ז ___________ .תאריך לידה___/___/11___:
מין :ז  /נ פאלפון ___________:שם מדריך הקבוצה ___________ :בית הספר ________ :כיתה___:
עיר מגורים ___________ :רחוב ___________ :שכונה ___________ :מספר בית___________ :
טלפון בבית___________ :
נתוני האב:
ת.ז_________________________________ .

נתוני האם:
ת.ז_________________________________ .

שם משפחה____________________________:

שם משפחה____________________________:

שם פרטי______________________________:

שם פרטי______________________________:

עבודה________________________________:

עבודה________________________________:

פאלפון_______________________________:

פאלפון_______________________________:

דואר אלקטרוני__________________________:

דואר אלקטרוני__________________________:

הצהרת בריאות שנתית:

מגבלות רפואיות :כן  /לא

פירוט מגבלות כגון :אלרגיה ,אסטמה ,ראיה ,שמיעה ,ג'י  6פי די ,צליאק ,סוכר ,חלב ,רגישות למזון וכד'._________________:
בני/בתי מקבל/ת טיפול תרופתי .______________________________________________:
מדיניות ביטולים והחזרים ע"פ נהלי תנועת הצופים:
הודעה על ביטול השתתפות במפעל/טיול כלשהו או הפסקת פעילות בשבט חייבת להימסר במיילShevetnimrod1@gmail.com:

למרכז השבט .באחריות ההורה לוודא הגעת ההודעה .הודעה בדיעבד תחשב החל מיום הגעת ההודעה.
 חניך שבחר לעזוב במהלך השנה -יוחזרו לו מיסי השבט על פי מועד העזיבה כמפורט בטבלה מטה.
תאריך

תשלום מס תחילת פעילות ד'-ט'
החזר הפסקת פעילות ד'-ט'
תשלום מס תחילת פעילות י'-יב'
החזר הפסקת פעילות י'-יב'

7\12 6\12 5\12 4\12 3\12 2\12 1\12 12\11 11\11 10\11 9\11
200 250 350 450 550 600 650
700
700
700 700
0
0
0
0 100 150 200
250
300
340 340
150 150 200 250 300 350 450
500
550
550 550
0
0
0
0
0
50
50
100
150
200 200

 בנוסף יוחזר במלואו הכסף אשר שולם על טיולים ופעילויות אשר טרם התרחשו.
 מדי צופים ניתן לרכוש בחנויות "רוני ורינה" ו "ריקושט".
 זיכוי בית אב בגין אי יציאת החניך למפעל כלשהו ייעשה רק אם החניך הודיע על כך מראש למרכזיי השבט .לא יינתן זיכוי
אם נוהל זה לא בוצע כלשונו .במקרה של מחלה ,חובה לצרף תעודת מחלה כדי להיות זכאי להחזר הכספי .הביטול יעשה
אך ורק מול מרכזי השבט הבוגרים .מועדי הביטול(לא עקב מחלה) יהיו עד עשרה ימים לכל הפחות לפני מועד המפעל.
בחתימתי מטה הנני מאשר את פעילות בני/בתי בשבט הצופים ובסביבתו לשנת הפעילות תשע"ג ,אני מודע למדיניות הביטולים
וההחזרים ,אני מתחייב לשלוח את בני/בתי לפעילות בחולצה עם שרוולים ובנעלים סגורות ,אני יודע כי אין לשלוח את הילד עם
דברי ערך ואין המדריכים והרכזים אחראיים לחפצי ערך ,אני מאשר לצלם את בני/בתי במהלך הפעילות.

תאריך __________:שם ההורה __________ :חתימה__________ :
צורת התשלום :צ'ק  /אשראי  /צ'ק+אשראי .הסכום המשולם ._______:מס' התשלומים.___:
דוא"ל  shevetnimrod@gmail.com :אתר אינטר נט nimrod.zofim.org .il :ובפייסבוק קבוצת :שבט נמרוד
רח' זונאבנד  01אשק לון טל':ליאור  , 150-3001402 -נמרוד  150-3001100 -ימיי פעילות :שלישי ושישי

הנדון :פעילות הצופים לשנת 2012-2013
,

,
,

,
.

תקציב שבט נמרוד לשנה ה קרובה ,לאחר איסוף
כמדי שנה בימים אלו אנו שוקדים על תכנון
הנתונים ועלות הפעילות בשבט במהלך שנת  2011/12אנו מציגים את העלות לחניך לשנה זו.
בדומה לשנתיים האחרונות התשלום לצופים הינו תשלום שנתי וזאת על מנת לצמצם טעויות ,לחסוך
מההורים את הטרחה והצורך להגיע לשבט מספר רב של פעמים במשך השנה ובנוסף,התשלום
השנתי מאפשר פריסת תשלומים נוחה לאורך השנה.
תשלום שנתי עבור פעילויות וטיולים לא כולל טיולים של המחוז (-הנהגה)
כיתה
ביטוח מיסים ודמי חבר
טיול פתיחת שנה
יום צופה
טיול פסח שבטי
טיול השרדות
פעילות סוף שנה
סמינרי שכב"ג (אמצע+סוף)
סה"כ
בהמחאה  4תשלומים שווים של:
באשראי  10תשלומים שווים של:

ד
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ה
700
250
50
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ו
700
250
50
300

ז
700
250
50

ח
700
250
50

50

50

50

50

50

ט
700
250
50
200
100
50

1350 1050 1050 1350 1350 1350
337.5 262.5 262.5 337.5 337.5 337.5
135
105
105
135
135
135

250
300

שכב"ג
550
כולל טיול הכנה
50
כולל טיול הכנה

100
1250
312.5
125

תהליך הגבייה ואופן התשלום יתבצעו בתנאים הבאים :





ניתן לשלם בצקים ו\או באשראי.
לא ניתן לשלם במזומן ,במקרה מיוחד ניתן לפנות לראש השבט בטל' .054-6227794
צ'קים -ניתן לשלם בפריסה של עד  4תשלומים שווים לתאריך פירעון  1או  10או  20לחודש
בלבד יש לרשום את הצ'קים לפקודת "שבט נמרוד".
אשראי -ניתן לשלם בפריסה של עד  10תשלומים וזאת ללא ריבית.

בטבלה מצורפות שתי אפשרויות תשלום :באשראי או בצ'ק(,פריסה זו לנוחיותכם ,ניתן לפרוס
לפחות תשלומים)
 חניכים שלא יסדירו את התשלום לאחר  3ימיי פעילות בשבט ועד  3ימיי פעילות מיום חלוקת
חוזר זה ,לא יוכלו להמשיך בפעילות .לא תתאפשר פעילות של חניך לא מבוטח.
הנחות:
 אחים :אח שני  ,10% :אח שלישי  15% :האחוזים יחושבו מהסכום הכולל.
 במקרים מיוחדים בלבד ניתן להגיש טופס בקשת הנחה בצירוף מסמכים רלוונטיים ,לגזבר
השבט ,שאול לזר .לפרטים וקבלת טופס בקשת הנחה פנה למרכזים הבוגרים .בדחיפות!!!
תשלומים יתקבלו בימי פעילות בלבד [ג' ו'] ,אלא אם כן יפורסם אחרת.
ראש השבט -אילן אטלן ,0546227794 -מרכזי השבט -ליאור וינברגר ,054-2440613 -נמרוד פורת0542490041 -
גזבר השבט שאול לזר –  ,0507377466ראש וועד הורים רונית נשיא0507413544 -

דוא"ל  shevetnimrod@gmail.com :אתר אינטר נט nimrod.zofim.org .il :ובפייסבוק קבוצת :שבט נמרוד
רח' זונאבנד  01אשק לון טל':ליאור  , 150-3001402 -נמרוד  150-3001100 -ימיי פעילות :שלישי ושישי

