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 ויותעל

 דמי השתתפות במחנה:  

 2..  ש"ח ליום מחנה  ..2 ימי מחנה0 ..-ש"ח ל ..5,.לחמישה ימי מחנה, ש"ח

 ימים0 5-במידה ושחקן יחליט להשתתף פחות מ

  ש"ח ליום, שחקן שלא מעוניין בארוחת צהריים חייב  תוספת  .4 –ארוחת צהריים

 שחקנים שגרים בחצור יאכלו על חשבונם ליידע את המארגנים מראש0

  0ש"ח .5.דמי רישום: שחקן שנרשם למחנה יחוייב במקדמה של דמי רישום על סך 

 זמנית0-שחקנים בו 32חקנים בכל קבוצה, סה"כ ש 6.-מספר המקומות בקבוצות מוגבל ל  

  מקומות אז תהיה רשימת המתנה0 32יעלה על במידה ומספר הנרשמים 

 0חלוקה לקבוצות תתבצע על ידי מאמני המחנה 

  במחנה זה לא תהיה לינת אורחים בקיבוץ, יחד עם זאת שחקני החוץ יוכלו להיכנס

 לבריכה לאחר יום האימונים בליווי המארגנים0

 לאורחים חוקי הקיבוץ

 0חשוב מאוד ששחקנינו ידעו להסביר לשחקנים מבחוץ את חוקי המקום והשמירה עליהם 

 0אין לקחת ל"סיבוב" או להשאיל רכוש של מישהו אחר 

  האירוח0אין לארגן מסיבות ולהרעיש בחדרי 

 0..:5.ם שחקנים מבחוץ רק באישור של ניר החל מהשעה עליה לבריכה ע 

 0כניסה לחדר האוכל באופן מסודר ובליווי ניר, אביב  או מישהו אחר מטעם המארגנים 

 חובה להירשם במייל מסודר!    bchatzor@gmail.comפרטי קשר להרשמה:  

 ניר או אביבלשאלות ניתן לפנות ל
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