טקס פתיחת השנה

בתנועות הנוער

טקס פתיחת השנה

בתנועות הנוער
תושבי המועצה
מוזמנים
לטקס המרכזי

עלות  ₪ 20 :לחניך
הרשמה  :עד לתאריך  13.8.18באתר המועצה
פרטים והרשמה אצל רכזי הנוער ביישובים
ובאתר האינטרנט! ליחצו "תרבות ופנאי בקליק"

יום שלישי

י״ז אלול תשע״ח

28.8.2018

 | 16:00טיול ופעילות לחניכי תנועות הנוער לפי שכבות ד’-ו’  /ז’-ח’
 | 19:30הופעות במה מרכזית באנדרטת חיל ההנדסה  -משמר דוד

יחידת הנוער  -מועצה אזורית גזר
מרכז הדרכהmichal.gezer@gmail.com | 08-9212988 :
חפשו אותנו "יחידת הנוער גזר"

הפעילות מיועדת לחניכי תנועות הנוער בלבד.

מתחם הטקס
מונגש לנכים

אז איך ניפתח שנה?

תאריך

 | 16:00ד’-ו’

יער חולדה

אישור הורים  -טקס פתיחת שנה בתנועות הנוער

טיול בקבוצות מיער חולדה למשמר דוד
בשילוב פעילויות עם המדריכים.

שם בית הספר

 | 16:00ז’-ח’

פרטי החניך

יער המגינים  -כרמי יוסף

אני מצהיר בזאת כי:

פעילות ב 3 -תחנות:
מסלול רכיבה חוויתי על אופניים
פעילות ניווטים
תחנת צ’ילאווט עם פעילויות בנושא:
זהירות בדרכים

 .2בני/בתי :

 | 19:30טקס פתיחה

 .3בני/בתי :

אביאור מלסה

במה מרכזית באנדרטת חיל ההנדסה

הופעת להקת המחול של המועצה
המופע המרכזי:
הזמר טליסמאן
הזמר אביאור מלסה!
צעירי המועצה
מוזמנים
לטקס המרכזי

אין יש  -מגבלות רפואיות רלוונטיות לפעילות.
 .1לבני/בתי :
במידה וקיימת מגבלה מסוימת נא לפרט:
יש לצרף אישור רפואי על ההגבלה ולציין האם היא זמנית או קבועה.

שם משפחה

צמחוני

טבעוני

רגישים לגלוטן
שם פרטי

כן

לא
מס׳ ת .זהות

מין
ז

טליסמאן

איסוף :בשעות הצהריים מהישובים
חזרה :משוערת בשעה 22:00

ציוד חובה לאירוע
מדי תנועה | כובע | אוכל | מים
במהלך האירוע יחולקו כריכים ושתיה.

ת .לידה

כיתה

ישוב

נ

הריני לאשר כי קראתי את נוהל הפעילות ,הבנתי את תוכן הפעילות הנ"ל במ.א .גזר ותדרכתי את
בני/בתי להתנהגות נאותה ושמירה על הכללים.
אני מבין כהורה ,שיחידת הנוער לא תוכל לאשר השתתפות של החניך בפעילות ללא אישור זה וללא
סידור התשלום לפי המועד שנקבע מראש.
הריני לאשר כי אעדכן אתכם על כל שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי.
ביטול הרשמה :עד  5ימי עסקים לפני מועד האירוע בהודעה מפורשת בכתב של ההורים לרכז הנוער.
חניכים שיצטרכו להתפנות הביתה עקב מחלה  /פציעה יפונו בתיאום עם ההורים.
במידה והתשלום מתבצע בשיק יש לרשום לפקודת מועצה אזורית גזר.
תאריך

שם ההורה

טלפון נייד

יחידת הנוער  -מועצה אזורית גזר ,בית חשמונאי99789 ,
מרכז הדרכה :טל'  ,08-9212988פקס 08-9255577
הזכות לשינויים שמורה ט.ל.ח

טלפון נוסף

ת.ז .ההורה

חתימה

