תקנון מועדון נוער – מושב ציפורי
 .1יעוד המועדון (עפ"י סדר עדיפויות)
 .1.1פעילות ילדים ונוער במסגרת תנועת הנוער ופעילויות בלתי פורמאליות המובלות ע״י ועדת נוער
וצוות ההדרכה.
 .1.1חוגים לילדים ונוער אשר אינם דורשים את החלל הגדול ויכולים להשתמש בחדר ההדרכה בלבד
(אליו ניתן להיכנס מבחוץ ללא גישה לשאר המועדון).
 .1.1מקום מפגש לשכבות הבוגרות (בחדר אחד המיועד לשכבת י ,שכבת ההדרכה ,עם כניסה מבחוץ.
בשאר החלל בשעות בהם נמצא במועדון מבוגר אחראי).
 .1.1ימי הולדת לילדים בתשלום (אנו מעריכים קיום  11ימי הולדת בשנה ,במידה ויהיו יותר אירועים או
שיגרם נזק למועדון מספר האירועים ישקל מחדש ).

 .2ניהול המועדון
 .1.1ניהול המועדון יעשה ע"י ועדת נוער והמד״ב.
 .1.1ממונה מהועד יהיה אחראי על פיקוח שוטף.

 .3דמי שמוש במועדון
 .1.1כל פעילות הילדים והנוער במסגרת התנועה ושאר הפעילות הבלתי פורמאלית אשר מתקיימת
בהובלת צוות ההדרכה פטורים מתשלום.
 .1.1מפעילי חוגים ישלמו דמי שימוש של  ₪ 150לחודש.
 .1.1עבור פעילות ימי הולדת ישולם סכום של ,₪ 250מתוכם  100ש״ח ישולמו לנער מי״ב אשר יהיה
אחראי על קבלה ומסירה של המועדון לפי נוהל מסודר (מצורף נספח :״טופס קבלת ומסירת מועדון
נוער״) .

 .4נהלי השימוש במועדון
המשתמש במועדון ינהג עפ"י הכללים הבאים:
 .1.1בדיקת המועדון עם קבלת המפתח ,צילום המועדון ,מילוי טופס ,חתימה ותשלום במזומן.
 .1.1תליית קישוטים מותרת אך ורק באמצעות נעצים על לוחות העץ ההקפיים.
 .1.1שמירה על שלמות המועדון והציוד במהלך הארוע.
 .1.1ניקוי החדרים בהם התקיים הארוע ,כולל שטיפה ,ניקוי כיור ,מבואה ושרותים.
 .1.5החזרת המפתח עד  9:00בבוקר שלמחרת הארוע .החזרת המפתח תתבצע במועדון ותחייב אישור
החזרה באופן תקין.
 .1.4מפעילי חוגים יקבלו מפתח לחדר המדריכים כל עוד החוג מתקיים .שטיפת המועדון בסיום חוג
תעשה רק במקרים בהם הלכלוך נגרם במהלך החוג.

 .5תשלום נזקים
.5.1
.5.1
.5.1
.5.1

במידה ונגרם נזק למועדון בעת הפעילות השוכר או מפעיל החוג ישאו במלוא הוצאות התיקון.
הקף הנזק יקבע ע"י ועדת נוער ואחראי אחזקה במושב.
למען הסר ספק – השוכר/מפעיל אחראי לכל נזק שלא דווח עליו עם קבלת המפתח.
במידה והיו חילוקי דעות ועד המושב הוא הפוסק האחרון.

טופס קבלת  /מסירת מועדון הנוער

לפעילות (ינואר )2015

עלות השימוש במועדון לפעילות  .₪ 250 -את המפתח יש להחזיר תוך  12שעות לאחראי
המועדון.
פרטי המבקש:
שם מלא _______________________ :טלפון_________________________ :
סוג פעילות _____________________ :מס' משתתפים משוער_____________ :
תאריך אירוע____________________ :
מצב המועדון בעת המסירה:
מסירה

החזרה

הערות

כמות כסאות
כמות שולחנות

 .1ניקיון כללי___________________________________________________ :
 .2מטבחון_____________________________________________________ :
 .3שירותים____________________________________________________ :
 .4חדרים_____________________________________________________ :
 .5מזגן______________________________________________________ :
 .6דק_______________________________________________________ :
 .7הערות____________________________________________________ :
בחתימתי מטה הרני מאשר לגבות מהכרטיס שלי סכום של  250ש"ח בגין השכרת המועדון
לאירוע ,כמפורט מעלה.
חתימת המקבל____________________ :
תאריך המסירה___________________ :

חתימת המוסר____________________ :

