עונת הרחצה תשע"ח קיץ 8102
בעקבות מזג האויר הפכפך השבוע והצפוי בתחילת שבוע הבא החליטה ועדת
הבריכה על דחיית פתיחת הבריכה.

הבריכה תיפתח ביום שני ז' בסיוון תשע"ח01....0.12 .
מערכת הרישום לעונת הרחצה עלתה לאתר הושעיה
לא ניתן להירשם השנה בטופס ידני ,אלא במערכת דרך אתר הושעיה בלבד.
המערכת ידידותית והותאמה לחברי הישוב.
א.
ב.

ג.
ד.
ה.

חברים המתקשים להיכנס למערכת ניתן לפנות  42שעות ביממה במיל או
בטלפון .ניתן להעזר בשכן או בחבר ,וכו' כל מי שהעביר טופס ידני לא רשום.
חברים שלא מופיעים במסד הנתונים של המערכת ( כאשר מקישים ת.ז 9
ספרות המערכת לא מזהה אותם ) לאחר שניסו הן את הבעל והן את האשה
יעבירו במיל בלבד  .שמות  +ת.ז 9 .של הבעל ושל האשה ) ולאחר צירופם
למסד הנתונים יוכלו להירשם.
צ'יפ כרטיסייה – מחוייב במיסים כל  5כניסות .במידה וונשארו כניסות
משנים קודמות – לא מחוייבים עד ניצול  5הכניסות ששולמו בעדן.
שער עגלות – חברים המעוניינים להיכנס לבריכה עם עגלה ,ישלחו מיל
בקשה בנושא .הציפ של הבעל והאשה יפתח את שער העגלות – אנו מדגישים
שכל כניסה לא מורשית דרך שער העגלות יביא לנעילת הציפ לשער זה.
אנו מבקשים/ממליצים מאד לעדכן תמונות ילדים שהפכו פתאום לנערות
ונערים ולמנוע עוגמת נפש במהלך העונה.

באתר הבריכה מצד שמאל העלנו את כל המחירים בכל בחלופות הקיימות תחת
הכותרת " מחירים – בריכת הושעיה " 4102
חברים המעוניינים להצטרף "לרכוש מניה" – באתר הבריכה מצד שמאל העלנו
" טופס רישום למניה " יש להוריד טופס ,למלא ,ולהעביר לת.ד של הבריכה ,או
לסרוק ולהעביר במיל . -אין אפשרות להירשם דרך האתר .יודגש :רק חברי אגודה
יכולים לרכוש מניה.

מועדון שחיה הושעיה קיץ תשע"ח 8102
שימו לב מבחני חלוקה לקבוצות יערכו ביום שישי  0.5..50.52יא בסיוון ויום
שני  020..50.52יד' בסיוון 0בין השעות  50:..ל 50:..בכוונה שהשיעורים
יתחילו ביום ראשון כ' בסיוון .15.050.52
עלויות מועדון שחיה מפורסמים באתר הבריכה5
שימו לב בחודשים אוגוסט ספטמבר בלבד בנוסף לחלופה של תשלום חודשי
הוספנו תשלום ע"פ בשיעור במטרה להקל על משפחות בחופשות5
לבריכה דף פייסבוק – 'מועדון שחיה וספורט הושעיה' 5מוזמנים לעשות לייק
ולהתעדכן גם שם5
פניות 0הערות והארות יתקבלו בשמחה 0ישירות לועדת הבריכה 0דרך אתר
הושעיה  -בריכה ו/או ת5ד( 00. 5בריכה) 5בנוסף במהלך העונה בתיבת הפניות
הצמודה לחלון חדר המפעיל בבריכה5
כתובת לשליחת מילים ,בקשות ,טפסים ,תלונות וכו' baruch.dod@gmail.com
כתובתנו באתר הושעיה http://www.hoshaya.org.il/pool.htm
בברכת עונת רחצה בטוחה ,רטובה ,נעימה ומוצלחת לכולנו,
ועדת הבריכה

