27.5.18

טיול רפסודיה -2018לנוער מגילות
מיועד ל -מסיימי כיתות ט'-יב'

תאריך הטיול23-25.7/2018 :

הסבר קצר למי שלא מכיר את מפעל הרפסודיה :
הרפסודיה הינו מפעל של התנועה הקיבוצית ,המתקיים בכל קיץ בחודש יולי בהשתתפות בני נוער מהמגזר
הכפרי של התנועה הקיבוצית ,בשניים או שלושה מחזורים .משך הרפסודיה הוא שלושה ימים.
על המשתתפים להגיע לשני מפגשי הכנה חובה (מי שלא מגיע לא יכול לצאת!) –
מועדי הכנה :ב 21.7+22.6 -בין השעות  .10:00-13:00מיקום -יינתן בהמשך.
תכנית הרפסודיה:
ביומיים הראשונים נהיה בחוף יוסי (מגדל) הדרומי ,הקמת מחנה קבוצתית ,בניית רפסודה ,חוגי דיון,
סדנאות ומסיבות .בצהרי היום השלישי נשוט במשט על הרפסודה לחוף דו-גל ומשם נשוב הביתה
עלות( ₪ 850 :לאחר סבסוד המועצה)
(המחיר כולל :דמי השתתפות לתק"ם ,הדרכה ,אוכל ,הסעות ,ביטוח ,אבטחה ,רפואה)

ניתן לבצע תשלום במזומן במועצה או באתר המועצה www.dead-sea.org.il
תאריך אחרון להרשמה :ה - 10.6.18 -לא ניתן יהיה לשלם אחרי מועד זה!
(בצירוף אישור הורים ותשלום)
היציאה לרפסודיה מותנת ב 12 -משתתפים ומעלה!
רשימת ציוד:

מומלץ להביא:

 oא.בוקר +צהרים
ליום הראשון
 oכובע
 oסנדלים/נעלים
 oבקבוק מים גדול
 oשק"ש או ציוד לשינה
 oמגבת ,כלי רחצה
 oקרם הגנה
 oבגד ים
פרטים נוספים-

o
o
o
o
o

בגד ים
כלי נגינה
מגבונים לחים
שלוקר (מומלץ מאוד!!!)
מזרן דק

שימו לב! כללי בטיחות שצריך
להקפיד:
. 1אין ללכת יחפים בשום פנים
ואופן בשטח החוף.

. 2לא עובדים ולא שטים עם
כפכפים!
. 3אין לצאת משטח החוף.

דרך מדריכי היישובים או אצל

. 4יש להקפיד על חבישת כובע,
חולצה/גופיה ושתייה מרובה מאוד
של מים.

מורן אברשימי בטלפון054-7412077 -

. 5אין כניסה למים בזמן השיט.

אישור הורים רפסודיה 2018
אני __________ מאשר/ת לבני /ביתי_______________ להשתתף בתאריכים23-25.7 :
בטיול הרפסודיה במסגרת פעילות הנוער האזורית של המועצה.
כיתה________:

טלפון נייד בני/בתי______________:

בני /ביתי נוטל/ת את התרופות הבאות________________ :

בני /ביתי יודע /לא יודע לשחות
אני מאשר /לא מאשר לבני /ביתי לשחות בכנרת ולשוט ברפסודה.
חיוב באשראי  /במזומן
התחייבות אישית:
אני _____________ מתחייב בזאת להישמע להוראות ולקיים את הכללים החלים עלי במהלך
הרפסודיה.

להלן כללי ההתנהגות הראויים:
. 1ציות לכל הדרישות וההנחיות של צוות המדריכים והממונים מטעם התק"מ
. 2כל כניסה למים תהיה בזוג בלבד!
. 3אין כניסה למים בשעות הערב החל מהשעה 19:00
. 4עמידה בכללי ההתנהגות על הרפסודה במהלך השיט
. 5נרגילות ואלכוהול אסורים בהחלט!

אני מודע/ת לכך שבמידה ואפר את אחד מכללי ההתנהגות אשא בתוצאות-
חזרה הביתה על חשבוני או על ידי ההורים ולא יתבצע החזר כספי.
חתימת ההורה_______________
חתימת הנער/ה_________________

