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לכל המעוניין
לרכזי הצעירים במועצות האזוריות
לרכזי צעירים בקיבוצים.
שלום רב,

הנדון :רפסודיה לצעירי הקיבוצים 81-81919108/
נהלי הרשמה והשתתפות
עידכון תאריך שימו לב
אנא קראו בפירוט את כל הפרטים בכדי למנוע אי נעימויות ולהבטיח השתתפות חוויתית ברפסודיה.
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מחיר הרפסודיה  ₪ 050למשתתף  -כל מי ששט מחוייב בתשלום.
ניתן להירשם בכל מספר ,גם בודדים וזוגות ,הפעילות מתאימה גם למשפחות.
המחיר כולל את פעילות הרפסודיה והכניסה לחוף חוקוק.
המחיר אינו כולל הסעות  -ההגעה עצמאית של כל אחד ,המחיר אינו כולל כלכלה במשך
הפעילות.
תאריך אחרון להרשמה  - 7.4.1024ההרשמה פירושה צ'ק לפקודת "נכסי תרבות התנועה
הקיבוצית" שצריך להגיע עד לתאריך האחרון להרשמה לידי אורי אופיר ולצידו רשימת
המשתתפים מהקיבוץ.
יש להעביר במייל או בפקס צילום צ'ק למשרדי המשימות.
לאחר ההרשמה דמי ביטול מחויבים ב 50%עד ל 4/-השעות האחרונות ולאחר מכן 75%
דמי ביטול.
רפסודה מונה  15משתתפים -קיבוצים שירשמו מספר קטן יותר של משתתפים יצורפו
לקיבוצים אחרים .מומלץ ועדיף להתאחד מראש ולהירשם כקבוצה אחת.
קיבוצים שיהיו מעוניינים להישאר לישון גם ביום שיש על החוף יכולים לעשות זאת בתאום
מוקדם ובתשלום סמלי נוסף.
במהלך כל הרפסודיה ישמרו חוקי מדינת ישראל ,כל מעבר על חוקי המדינה יאפשר לנו
המארגנים להוציא מי מהמשתתפים מהפעילות ללא כל דרישה מצידו וללא כל מחויבות
מצידנו.
למהלך בניית הרפסודה מומלץ להתארגן עם רשת צל ואמצעים לבנייתה שימוקמו מעל
משטח הבנייה.
שירותי הרפואה וכל נושא הביטחון מכוסים על ידי התשלום לחוף ,מומלץ לכל קיבוץ להצטייד
בתיק עזרה ראשונה.
הגעה לחוף חוקוק (בחלק הצפון מערבי של הכנרת) ביום חמישי עד השעה  21000לחלוץ,
בחוף חוקוק ובמהלך הבנייה הכניסה למים אסורה .ניתן להתרחץ בחוף מוכרז במרחק של
חמש דקות הליכה על החוף.
המשט מסתיים בחוף דוגל בחלק המזרחי של הכנרת ובו קיימים שרותי הצלה.
מומלץ להימנע מהבאת כלי נשק.
מומלץ להימנע מהבאת ציוד יקר מכיוון שיהיה קושי לשמור עליו במהלך המשט.
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