
  הקיץ מתכונן להכות בנו?
  מועדון אולרייד יכה בחזרה!

  מחנה הקיץ של אולרייד יוצא לשטח שוב...

  נפתיע עם רכיבו מדהימות, אתגרים בשטח, ארטיקים, בריכה, רכיבות, רכיבות ועוד
  רכיבות...

  נרכוב ביער, בשדות, בחוף הים, בחצר המועדון, בפאמפטרק...

  הקפדנו על מדריכים מצויינים, מוסמכים ומקצועיים, בעלי ניסיון רב בהדרכת אופניים,
  ילדים ונוער.

  לא חסכנו בהערכות הלוגיסטית שתכלול רכבי ליווי, מים בשפע, עזרה ראשונה, חטיפי
  אנרגיה, 'שלוקים' קפואים...

  (לא כולל ארוחות)

  הכי חשוב! מחנה הקיץ מאושר ע"י משרד החינוך ועומד בכל הסטנדרטים הנדרשים.

  מי יהנה מכל הטוב הזה?
  . 16   עד  א)  לכיתה  (העולים 6   גילאי  ***

  *** קבוצות קטנות – הדרכה צמודה ותשומת לב אישית!

  שבועות  שלושה 21.7.2022   ה-  עד 3.7.2022   מה-  תמשך  הקייטנה

  * כל השבוע, מיום א' עד יום ה'.

 13:00   בשעה  וסיום 8:00   משעה  פעילות  תחילת  ●

  על מנת להקל עליכם כמה שיותר:
 14:00   עד  לאסוף  ואפשר 7:00   ב-  כבר  הילדים.ות  את  להביא  אפשר  *

  בסוף היום האופניים ישארו אצלנו במועדון. אין צורך להעמיס כל יום.  ●
  האותיות הקטנות.....

  ציוד:
  השתתפות בפעילות הקייטנה מותנית (ולא נתפשר) בציוד האישי הבא:

  אופניים תקינים
  מתאים)  במנשא  או  הגב  (על  מים  ליטר 1.5 

  קסדה
  פנימית חלופית (שמתאימה לגלגל האופניים)

  נעליים סגורות



  תנאי תשלום והרשמה:
  נוסף.ת  משתתף.ת  שח. 2000   יחיד.ה-  למשתתף.ת  ההשתתפות  עלות  -

  שח. 1800   אחות)-  או  (אח
 75   ל-  ישלח  סופי  השתתפות  אישור  . 75   ל-  מוגבל  המשתתפים  מספר  -

  הנרשמים הראשונים.
  נרשם.ת שלא יסדיר את התשלום- מקומו.ה יהיה על תנאי עד חודש לפני  -

  המחנה.
  התשלום עבור הקייטנה הינו לכל תקופת הקייטנה.  -
  מדיניות ביטולים:  -

  מלא.  החזר  – 3/6   ה-  עד  ביטול
  מהסכום  אחוז 50   כ-  יוחזר  – 15/6   ה-  עד 4/6   מה-  ביטול
  מהסכום  אחוז 25   כ-  יוחזר  – 20/6   ה-  עד 16/6   מה-  ביטול
  החזר  אין  – 20/6   ה-  לאחר  ביטול

  התנהגות:
  לא יהייה שום מקום לחוסר משמעת או התנהגות בלתי הולמת במהלך ימי

  הפעילות.
  רוכב.ת אשר יתנהג בצורה לא ספורטיבית או מסוכנת/מסכנת בצורה

  כלשהי – יסיים מיידית את פעילותו היומית. ההורים יקראו לאסוף אותו.ה
  במקרה זה לא יינתן החזר כספי.

  תנאי השתתפות בקייטנה:
  יש להקפיד על הגעה בזמן בבוקר ובצהריים. אם יש בעיה כלשהי, יש

  להודיע בהקדם האפשרי.
  השעה  עד  לאסוף  ולהגיע 7:00   מהשעה  החל  הילדים.ות  את  להביא  ניתן

 14:00 .  
  תכנית הקייטנה עשויה להשתנות בהתאם לאילוצים שונים. נעדכן בהתאם.
  שימו לב כי ייתכנו שינויים במיקום נקודת ההגעה ונקודת האיסוף בימים

  מסויימים. אנו נודיע מבעוד מועד.

  האופניים נשארים באולרייד לכל תקופת הקייטנה (ניתן לקחת לסופ"ש).
  אופניים תקינים הם תנאי. מומלץ לקחת את האופניים לבדיקה לפני תחילת

  הקייטנה.

  הנחיות כלליות:
  ייאסר שימוש בטלפון סלולרי בשעות פעילות הקייטנה. הודעות ותקשורת

  יעשו דרך מדריך הקבוצה בלבד.
  רצוי להשאיר את הטלפון במקום מוגן כשהוא כבוי.

  הגעה למועדון בבוקר בשיטת "חבק נשק וסע". יש להחנות לאורך הרחוב
  ולא להכנס לשטח המועדון עם הרכב.

  אין אנו אחראים לכל נזק לרכוש פרטי. אנא המנעו להביא ציוד יקר ערך.

  להרשמה ופרטים נוספים:
 https://www.allride.co.il /  

https://www.allride.co.il/

