 הביטחון בפעילות :תנועת הנוער העובד והלומד עושה כל מאמץ להבטיח את בטחון חניכיה .הפעילות מאושרת ומתואמת עם הגורמים המתאימים,
ומונחית ומפוקחת ע"י משרד החינוך .את הפעילות מלווים מדריכי התנועה ומאבטחים נושאי נשק (במידה וישנה דרישה לאבטחה) ,חובשים ובמידת
הצורך רופא ,ע"פ הנדרש בחוזר מנכ"ל .כמו כן ,במידה והפעילות כוללת לינה ,יתבצע הדבר בשטח שיאובטח ע"פ הנהלים .המדריכים והחניכים
עוברים תדרוך לפני הפעילות ובמהלכה ,הכולל הנחיות בטחון ובטיחות ע"פ הדרישות והנהלים.
 לתנועת הנוער העובד והלומד תו תקן בינלאומי לאיכות  1009-0008 ISOבמסגרת זאת מתוקננים נהלי העבודה שלנו.
 ביטוח :התנועה מבטחת את חניכיה ביטוח צד שלישי בנוסף לביטוחים של בתי הספר ומוסדות משרד החינוך (שהינם תקפים גם במהלך החופשות).
ציודו האישי של החניך אינו מבוטח ,והתנועה אינה אחראית לאובדן/נזקים לרכוש .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר כי התנועה אינה
אחראית לאובדן של מכשי רים סלולריים ,מצלמות ,שעונים או ציוד אלקטרוני אחר.
 קשר עם הורים :הורים וחניכים נכבדים ,בתכנון ובהכנת האירוע הושקעה עבודה והתארגנות מאומצת .ההצלחה והחזרה בשלום ובבריאות הביתה,
תלויה בראש ובראשונה בשיתוף הפעולה שלכם! אנו מייחסים חשיבות עליונה לתחום של ביטחון ,בטיחות ומשמעת במהלך ההשתתפות במפעל.
תדרוך משמעתי מקדים שלכם ההורים ,שיכלול התייחסות לנקודות שמפורטות להלן יתרום להצלחת המפעל הכולל :ציות להנחיות המדריכים;
בכל מקום ,בכל זמן ,בכל תנאי ,היצמדות לשאר חברי הקבוצה ,שהות בטוחה באתרים ובמחנה ,הימנעות מאלימות ,שמירה על הרכוש והניקיון
באוטובוס ,במחנה ובאתרי הפעילות  ,הקפדה על תקינות הציוד האישי והקבוצתי ,נסיעה באוטובוס על פי הנהלים :ישובים וחגורים בחגורת
בטיחות ,הבאת ציוד החובה והתרופות על פי הרשימה המצורפת .אנו מצידנו נעביר לילדכם תדריך מפורט  ,כאשר נבהיר כי במקרה של חריגה
של ילדכם מהנחיות או במקרה של התנהגות שתהיה בגדר חציית קו אדום אנו שומרים על זכותנו להפסיק לאלתר את השתתפות הילד בטיול.
 ציוד נדרש לפעילות :חולצת תנועה ,אישור הורים ,בקבוק מים ,כריך לערב .לקבלת פרטים ניתן לפנות לטלפון ._____________ :לקבלת פרטים
מלאים על מחויבות התנועה לחניכיה הנכם מוזמנים לגלוש לאתר האינטרנט  .www.noal.org.ilכמו גם זכותכם לברר או להתלונן כנגד מי מאנשינו.
תלונה או פנייה לבירור ייעשו רק בכתב לדוא"ל  noal@noal.co.ilאו בפקס' .054-4140707
שימו לב -תדרוך משמעתי מקדים שלכם ההורים בנושא ציות להנחיות המדריכים יתרום להצלחת האירוע.

שם האירוע :האסיפה הישראלית
התשלום באמצעות כרטיס אשראי במוקד ההרשמה באינטרנט
תאריך אחרון לתשלום22.22.20 :
למקרים דחופים בזמן האירוע_______________ :
לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים __________________בטלפון __________________

נהלי תשלום באמצעות כרטיס אשראי

כתובת אתר ההרשמהharshama.noal.org.il :
ניתן להירשם גם בטל'  ,30-0210233המוקד פעיל בין השעות  20:33-11:33בלבד (טלפון זה הינו לתשלום וכל פניה אחרת לא תענה בו)
קיום הפעילות תלוי בגורמים רבים כדוגמת מספר נרשמים ,מזג אוויר ,מצב בטחוני ,צדדים שלישיים ושיקולים נוספים .לפיכך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות/לבטל
אירוע מכל סיבה שהיא ע"פ שיקול דעתנו .לאור האמור לעיל ייתכנו גם שינויים בתוכנית הפעילות ,לרבות שינוי מקום הפעילות ,מועדיה ו/או תכניה ,ומובהר כי הדבר לא
יהווה נימוק לביטול ההרשמה או להחזר כספי כלשהו.

לבקשות החזר כספי יש להגיש בקשת החזר דרך אתר התשלומים במסך "היסטוריית התשלומים שלי" או במוקד ההחזרים הטלפוני במספר
 31 -6321215בלבד .את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מ  65שעות לפני תחילת הפעילות .בקשות להחזר שתשלחנה לאחר מועד זה תטופלנה בנפרד
בהתאם למשך ההשתתפות בפעילות ולנסיבות הבקשה .בכל מקרה ,המועד להגשת בקשה להחזר הינו עד  34יום מתום המפעל .אין התנועה מתחייבת
להחזר כספי כלשהו במקרה של ביטול הרשמה ע"י חניך .כמו כן ,כל ההחזרים יוחזרו רק עם סיום הפעילות ולא לפני כן .ניתן לקרוא את נוהל ההחזרים המלא
בתקנון אתר ההרשמה.

ספח אישור הורים להשתתפות החניך בפעילות האסיפה הישראלית
אני מצהיר בזאת כי:
.1
.2
.3

לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילויות התנועתיות האמורות.
חובש מוסמך רשאי (במידת הצורך) לתת לבני/בתי תרופות ללא מרשם רופא.
לבני/בתי הגבלות רפואיות כמפורט באישור הרפואי המצ"ב:
מצורף אישור רפואי שניתן ע"י ________________

לתקופה של __________

אנו הוריו של החניך__________ :
ת.ז .חניך_________________ :
שם ההורה_________________:
טלפון נייד של ההורה__________ :
תאריך_ _ / _ _ / _ _ :

שם וכתובת לפנייה _______________________ טלפון ________________

חתימת ההורה:

הריני מאשר לפרסם באתר האינטרנט התנועתי ובפייסבוק תמונות מהמפעל כולל תמונות ילדי.

את ספח אישור ההורים יש להחזיר למדריך
בקן .ללא ספח זה לא יוכל ילדך להשתתף
בפעילות.

 .4הריני לאשר כי אעדכן אתכם על כל שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי.
.5

הריני לאשר כי קראתי את נוהל הפעילות בתנועת הנוער העובד והלומד וההסדרים מוסכמים עלי.

__________

