תשע"ז7112/
בריכה

בס"ד,

לתושבי הושעיה,
הנדון :בריכת הושעיה – עונת רחצה תשע"ז קיץ 1027
הבריכה ניפתחת אי"ה ביום ראשון הקרוב כה' באייר ( .)71.15.7112בשעה .10:11
א.
ב.
ג.
ד.

לוח שעות הפתיחה מחולק בדף מידע וניתן לצפות בו באתר הבריכה
כניסה לבריכה תתאפשר רק לנירשמים במערכת באתר הישוב חברים שלא ירשמו
הצ'יפ שברשותם לא יפתח את הכניסה.
שימו לב מערכת הרישום מתעדכנת כל  72שעות באופן אוטומטי כלומר חברים
שנרשמו במוצ"ש לא יכלו להיכנס בראשון .וכו' חברים הניתקלים בבעיה בהליך
הרישום מתבקשים להקפיד על תמונות בנפח קטן ככל האפשר MB 1-11
משפחות שלא היו רשומים בשנה שעברה ,ונרשמו השנה .ו  /או הזמינו צ'יפ שאבד
יקבלו צ'פים בת.ד ביום שישי הקרוב ( .אין צורך לפנות בנושא ).
מועדון שחיה הושעיה

לאחר בחינת נושא לימוד השחיה אצל הצעירים שבילדינו ,הוחלט השנה לפתוח קבוצות
קטנות של עד  0ילדים בקבוצה ,סה"כ בלימוד שחיה  17שיעורים ( ולא  ) 11במשך חצי
שעה ( ולא  21דקות ) כל זאת לאפשר מגע אישי בין המדריך לילד מצד אחד וחלוקת
כוחות של הילד מאידך.
מתקדמים יהיו בקבוצות רגילות.
עלויות
גם השנה תהא אפשרות לקורס (  17שיעורי לימוד  11שיעורים במתקדמים ) במחיר
אחד .לחילופין תשלום חודשי קבוע לשלושה חודשים כפוף למיגבלות כרגיל ( מצטרף,
שאינו מצטרף תושב חבר אגודה וכו').
פירוט העלויות מופיע בדף המחירים באתר הבריכה.
מבדקי שחיה במטרה לחלק קבוצות הומוגניות ככל שניתן
יום שישי א' בסיוון  75.15.7112בין השעות  11:11ל  15:11בבריכה.
יום שלישי ערב חג השבועות ה' בסיוון בין השעות  11:11ל  15:11בבריכה.
דף לרישום למעוניינים לקבע שעה ( עדיפות בהגעה למבדק ) בלוח המודעות בבריכה.
שימו לב – מועדון לנוער ומבוגרים מידי יום ראשון ושלישי בין השעות  71:11ל 77:11
שעה ראשונה נשים .שניה גברים.
בכל שאלה ,בקשה ,ברור והתייעצות ילדים או  /ו מבוגרים ניתן לפנות
לנמרוד  -נייד 020 2416267
הערות ,הארות שאלות ניתן לפנות  16שעות ביממה בכתובת :
BARUCH.DOD@GMAIL.COM
מומלץ לחברים בחום ,להקפיד ולעקוב אחרי הודעות הבריכה בדף המידע השבועי
בפייסבוק ובאתר הבריכה ,אנו ננסה כל העונה לעדכן ,לפרסם ,ולהודיע ככל שידרש.
בברכת עונת רחצה בטוחה ,רטובה ,נעימה ומוצלחת לכולנו,
ועדת הבריכה
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