עונת הרחצה תשע"ח קיץ  – 8102דף פתיחת העונה.
עונת הרחצה השנה תשע"ח בבריכת הושעיה תיפתח אי"ה ביום ראשון כח' באייר
תשע"ח (0)310.507.32
הבריכה תופעל רצוף עד כט' באלול יום רביעי ערב ראש השנה תשע"ח (,).00.007.38
לוח חלוקת שעות הפתיחה ,יפורסם לקראת מועד הפתיחה 0נא לעקוב בדף הבריכה
באתר הישוב0
במסגרת התארגנות ועדת הבריכה לקראת עונת הרחצה הנוכחית ,הובאו בחשבון
לקחי עונות הרחצה הקודמות0
בהפעלת הבריכה יועסקו בעלי התפקידים הבאים :מנהל אדמינסטרטיבי,
מנהל/מפעיל הבריכה ,מצילים/ות ,מאבטח/שומר0
במטרה לשפר את השרות למתרחצים החליטה ועדת הבריכה לנסות ולהפעיל
בבריכה מכונות למכירת מוצרים0
חברים המעוניינים להשקיע ולממן את המכונות 0המוצרים 0כולל תפעולם השוטף
מוזמנים עדיין לפנות לחברי הוועדה0
המטרה לתת לחברים שרות משעת פתיחת הבריכה ועד שעת סגירתה0
המעוניינים ישקיעו ב 4מכונות כמפורט:
א0
ב0
ג0
ד0

מכונת שתייה למשקאות קרים0
מכונת שתייה למשאות חמים0
מכונת גלידות0
ומכונת חטיפים0

בנוסף למכונות כאמור יוכלו חברים לשריין בלעדיות ( בתשלום ) לימי שישי או
לשעות וימים מסוימים שיבחרו ע"פ לוח שעות הפתיחה 0למכירת תבשילים ( פיצה,
טוסט ,ציפס ,תירס וכו' ) ולהשלים את מירב השרות לציבור0
חברים המעוניינים להשתלב במכירת "תבשילים" כמפורט לעיל תמורת תשלום
סימלי בגין יום /שעת הפעלה כבלעדיות או  /ו ע"פ לוח שנה ותעריפון שיפורסם
מוזמנים לפנות לוועדת הבריכה0
במידה ועד לאחר יום העצמאות לא ימצאו ה"מכונות " וה " משקיעים" ויקבעו
דרכי פעולתן בבריכה ,יבוטל הרעיון לשנה זו ,ויפורסם מכרז להפעלת המזנון כרגיל0
בהתאם לתקנון הבריכה ,אושר תקציב הבריכה לעונת תשע"ח ע"י מליאת הישוב0
דמי מנוי לקיץ תשע"ח נקבעו ע"י המליאה כדלקמן:
נרשמים

מחיר עלות לתושב

לחברי אגודה לאחר הנחה

מצטרף מינוי משפחתי

₪1,577.00

₪1,050.00

שאינו מצטרף מינוי משפחתי

₪2,363.00

₪1,575.00

מינוי בודד מצטרף

₪788.00

₪555.00

מינוי בודד שאינו מצטרף

₪1,182.00

₪788.00

מינוי זוגי מצטרף

₪1,182.00

₪788.00

מינוי זוגי שאיננו מצטרף

₪1,773.00

₪1,182.00

כל המחירים יועדכנו באתר הבריכה ( 0עלות צ'יפים ,אירועים ,כרטיסיות וכו' )
רישום לעונת הרחצה
השנה לאור לקחי העבר התאמנו את מערכת הרשום לנגישות הציבור 0כל תושבי
הישוב יכולים להיכנס למערכת ללא הגבלה0
הכניסה למערכת דרך אתר הישוב 0תחת הכותרת " הרשמה לבריכה קיץ " 7.38
ניתן להירשם דרך מחשב ,סמרטפון ,טבלט וכו'
בכניסה יש לרשום מספר ת0ז  0ספרות – במידה ולא נכנסת בת0ז יש להיכנס בת0ז0
של בן/בת הזוג 0במידה ואינכם רשומים במערכת אנא פנו אלינו במיל0
במערכת נמצאים פרטי החברים משנים קודמות כולל תמונות ,בעת מילוי הפרטים
ובדיקתם ,המערכת מאפשרת להשתמש בתמונה קיימת ,או  /ו להעלות תמונה
חדשה ומעודכנת מהמחשב האישי שלכם 0או  /ו להעלות תמונה בצילום עצמי
מהסמרטפון תוך כדי תהליך הרישום0
אנו מבקשים/ממליצים מאד לעדכן תמונות ילדים שהפכו פתאום לנערות ונערים
ולמנוע עוגמת נפש במהלך העונה0

יש למלא את כל הפרטים הנדרשים – ללא מילוי הפרטים לא ניתן לעבור שלב,
כאשר המערכת מונעת מעבר שלב קיימים אזורים מודגשים באדום שיש למלא
כנדרש0
בגמר הרישום תתקבל הודעה מהמערכת בה סיכום פרטי ההרשמה – אנא בדקו
את הפרטים ותאשרו.
במידה והסכום בו אתם מחויבים איננו מתאים לקבוצה בה אתם משויכים,
( "מצטרף" "לא מצטרף" "תושב" "חבר אגודה" וכו' ),אנא חיזרו אלינו במיל0
שימו לב  -בגמר מילוי ההרשמה ובמהלך כל העונה המערכת תאפשר:
א.
ב.
ג.
ד.

לשנות היקף המינוי – מכרטיסייה ליחיד 0מיחיד לזוגי ,מזוגי למשפחתי ( 0חד
כיווני  -לא הפוך )0
להזמין צ'יפים חדשים לבני המשפחה או /ו לצ'יפ כניסת אורחים0
להזמין כרטיסיה ( 0רלוונטי לחברים שנרשמו לבודד וזוגי )0
להחליף תמונות למינויים במשפחה0

עדכון המערכת וקבלת צ'יפים חדשים ,לתאי הדואר לוקחים זמן ( 0לחבר שאין בידו
צ'פים ) אנו חוזרים ומבקשים להירשם מוקדם ככל שניתן0
בכל בעיה במהלך הרישום ניתן לפנות במיל
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סוגי הצ'יפים כוללים:
צ'יפ למנוי – צ'יפ אישי ( כחול ) המיועד לכל אחד מחברי המשפחה ( מבית האב
המתגוררים בישוב ) שעשו מנוי משפחתי זוגי או בודד 0הצ'יפ הינו שמי  /אישי 0
צ'יפ לכניסות בודדות – ( צהוב ) מיועד לחברי הישוב שלא עשו מנוי ומעוניינים ב5
כניסות לבחירתם ( צ'יפ משפחתי ואיננו שמי )0
צ'יפ לאורחים – ( אדום ) מיועד למשפחות שעשו מנוי משפחתי זוגי או בודד
ומעוניינים להכניס אורח לבריכה0
דגשים
 .0להעלות תמונה בקובץ  JPGבלבד.
 .8אין רישום ידני ( בטופס נייר ) אלא באתר הישוב בלבד.
 .3מצטרפים – יכולים ל"הצטרף" (לרכוש מניה) רק חברים שהינם חברי
אגודה .טופסי "הצטרפות" נמצאים באתר הבריכה .טופס זה ידני בלבד.
 .4לנירשמים מהיום ועד  52באפריל ניתן לחלק את מספר התשלומים עד 7
תשלומים ,מידי חודש ירדו מספר התשלומים האפשריים ע"פ מספר
החודשים שנותרו.

מועדון שחייה  -דן קוני ונמרוד אלימלך ימשיכו עמנו גם השנה תוך שינויים
ושפורים שהומלצו משנים קודמות .ברשותם אתר אינטרנט בכתובת
/http://4fitness.co.il

לו"ז מועדון שחיה הושעיה קיץ תשע"ח 8102
הכוונה להתחיל מיידית בפתיחת העונה .ולכן מבחני חלוקה לקבוצות יערכו
ביום שני ז' בסיוון  51.05וביום שישי  55.05.5012יא' בסיוון ,בכוונה
שהשיעורים יתחילו ביום ראשון כ' בסיוון 03.0..5012
ימי הפעילות בקורסי ואימוני השחיה יתקיימו כל השבוע רצוף  4חודשים.
שעות הפעילות יוני וספטמבר  1.:00 -14:30ביולי אוגוסט 1.:00 – 14:00
בשעות הערב בימים ראשון ושלישי ערב בין  50:00עד  ( 51:00נשים ).
 51:00עד  ( 55:00גברים ).
החוגים כוללים :לימוד שחיה למתחילים ומתקדמים ,לימוד סגנונות שחיה ,חוגים
למבוגרים וקבוצות שחייה .כל הפרטים יפורסמו באופן שוטף באתר הבריכה
במהלך העונה מתוכננות להיערך בבריכה פעילויות נוספות של נופש פעיל
ותרבות ,בתיאום ושיתוף הנהלת המתנ"ס ,כולל פעילויות לטף ,ילדים ,נוער
ומבוגרים.
פעילויות אלה תהיינה כרוכות בתשלום נוסף לדמי המנוי (עפ"י התקנון).
הפעילויות ,מועדיהם ומחיריהם יפורסמו בנפרד ,לקראת מועדן .או/ו באתר
הבריכה בישוב
לבריכה דף פייסבוק – 'מועדון שחיה וספורט הושעיה' .מוזמנים לעשות לייק
ולהתעדכן גם שם.
פניות ,הערות והארות יתקבלו בשמחה ,ישירות לועדת הבריכה ,דרך אתר
הושעיה  -בריכה ו/או ת.ד( 540 .בריכה) .בנוסף במהלך העונה בתיבת הפניות
הצמודה לחלון חדר המפעיל בבריכה.
כתובתנו באתר הושעיה http://www.hoshaya.org.il/pool.htm
בברכת עונת רחצה בטוחה ,רטובה ,נעימה ומוצלחת לכולנו,
ועדת הבריכה

