
 

 

 בס"ד

 מסעות פסח תשע"ט –חוזר להורים 

 הורים יקרים שלום רב,

באחריותכם לוודא שיש בידיכם , ומתווה המסע משתנה מסניף לסניף. סניפיתכבכל שנה, מסעות פסח הן במתכונת 

 הסניפי של ילדיכם כפי שפורסם ע"י הסניף.את כל הפרטים הנוגעים לטיול 

 ומדגישים: אנו מבקשים מכם לשים לב לכל הפרטים המופיעים במנשר שפורסם,

 .לא תתאפשר הרשמה מאוחרת יותר. המנעו מעגמת נפשאנא שימו לב לתאריך סגירת ההרשמה.  .1

הרגילה, על בסיס מקום  תיפתח לאחר סגירת ההרשמהבחלק מהסניפים ותתכן  – הרשמה מאוחרת על תנאי .2

. מסעשמה מאוחרת אכן יוכל לצאת לולמען הסר ספק: לא כל מי שנרשם בהר במילים אחרות. פנוי בלבד

 הנרשמים בהרשמה זו יקבלו תשובה האם יש או אין אפשרות לילדיהם לצאת.

ם והעברת אנא מלאו את כל פרטי ההרשמה כראוי. הפרטים משמשים אונו לעיתים קרובות לעדכונים שוטפי .3

 מידע לפני ותוך כדי ארוע. 

 שונות במידה שיש לילדיכם.בעיות רפואיות ורגישויות אנא מלאו בדייקנות  .4

 ביטולים והחזרים: .5

שום דרך ביטול אחרת לא  ezra@ezra.org.il  שליחת בקשה לביטול לכתובת: עשה רק דרך ביטול האירוע י

 התאריך הקובע זה תאריך שליחת המייל בלבד. תתקבל.

 ביטול.לא תחשב כבקשה ל –ביטול דרך המרכזת/ מדריך/רכז אזור/כל גורם אחר 

 החזרים בגין ביטולים:

 (.23:00בשעה  3.4.19אדר  זכ רביעיהחזר מלא: )ביטול עד יום  -ימים עסקים לפני האירוע 5עד ביטול שייעשה 

 -כח אדר  שני ליום חמישי החזר. )ביטול האירוע בין יום  50% -ימי עסקים קודם האירוע  4-2ביטול שייעשה 

 (.23:00בשעה  4-8.4.19ניסן  ג

 ללא החזר. –ביטול לאחר תאריכים אלו  כל

 * )ימי עסקים= לא כולל שישי שבת וחגים(

 , התנועה אינה אחראית לאובדן או פגיעה ברכוש.למסע אין להביא ציוד יקר ערך .6

הבערת אש תתאפשר רק במקומות המותרים וע"י צוות ההדרכה  אין להביא גזיות/כירות שאינן בהברגה: .7

 . והבוגרים בלבד

יפורסם  –ליטר מים, כובע, נעלי הליכה סגורות, ציוד נוסף ע"פ מתווה הטיול של אותו סניף  3: בהציוד חו .8

 במנשר הסניפי.

במהלך הפעילות התנועה מצלמת את החניכים בוידאו וב"סטילס". בהרשמת ילדיכם לפעילות, הנכם  .9

ום הפעילות במדיות מאשרים לתנועה לעשות שימוש בתמונות של ילדיכם לצרכיה הפנימיים לרבות פרס

 .כויות יוצרים ובבעלות התנועהציבוריות לטובת יחסי ציבור לתועלת התנועה. התמונות מוגנות בז
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