
 

 Fax 1, Corazin St., Givataim 53583 5728190-03פקס.   .Tel 5728188-03, טל. 53583, גבעתיים 1רח' כורזין 
 Zip P.O.B 943, Givataim   mail:-* e alut_il@netvision.net.il*   www.alut.org.il  53108גבעתיים, מיקוד  943ת.ד. 

1 

 2018 יוני

 מצפה רמוןאתגרי בקלאב רמון בנופשון 

 ,שלום משפחות יקרות

 מלוןב יתקייםוזמנים להגיע עם כל המשפחה לנופשון אשר אתם מבחופשת הקיץ הקרובה 

 ."קלאב רמון" במצפה רמון

  מיועד למשפחות האוהבות פעילויות אתגריות. הנופש

 http://www.clubramon.co.il -רמון קלאבקישור לאתר 

  ברמת אירוח צנועה.המלון * 

 .ועודהפעלות  בריכה, ,טיולי שטח, מים פעילויותבתכנית: 

 לחניכים.זה אין מדריכים הצמודים  בנופש

 .('ג-'א)ימים  19-21.8.2017 :בתאריכיםהנופשון ייערך 

 תכנית הנופשון לנרשמים.בהמשך תשלח 

  טבלת מחירי המלון:

 .בפנסיון מלא חירים בטבלה הינם עבור שני לילותהמ

 

 

סכום זה מהווה דמי רישום ₪.  100על מנת להבטיח מקום במסגרת יש לשלם בזמן הרישום לנופשון 

 .לוןוחלק מהתשלום למ

 ₪ 1,800 זוג בחדר

 ₪ 1,150 יחיד בחדר

 ₪ 650 בחדר הורים( 2-12גיל תוספת ילד )

 ₪ 850 ההורים חדרב 12אדם נוסף מעל 

 יחידות נופשון 3עבור השמה טופס  על הרצף האוטיסטי נופש
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 תנאי ביטול:

 ללא חיוב -של עד שבועיים לפני הנופשון ההודע. 

 הלילה ממחיר 50% -יחויב ב - הנופשון לפני ימים 7-14 ביטול בהודעה של 

 .                  הראשון

 הלילה מחיר בסך ביטול דמיב יחויב - הנופשון לפני ימים 2-7 בין ביטול בהודעה של 

 .                הראשון

 מהתשלום 100% או ראשונים לילות 3 בסך ביטול דמי - הגעה אי או מיומיים פחות    

 (.מבניהם הנמוךהסכום )

 שישולמו לאלו"ט כמקדמה בעת הרישום₪  100למעט  התשלום הינו ישירות למלון ביום ההגעה. 

  בפעילות מחוץ למלון, לאחריה  11:00בשעה  19/8/2018 ראשוןהנופשון מתחיל ביום

 .17:00מגיעים למלון ומקבלים את החדרים בשעה 

 בלבד 15:00מהשעה חדרים החל ה למי שלא מעוניין להצטרף לפעילות ניתן לקבל את. 

 מעיין בבקשה תוודאי .17:30עד השעה  שלישיביום  החדרים פינוי 

 .חלק מהפעילויות כוללות נסיעות ברכבים הפרטיים 

 דרך המלוןבתשלום ישיר של ההורים וטיפולים ניתן להזמין  שירותים נוספים. 

 .במלון יש אינטרנט אלחוטי חופשי 

  ישולם באמצעות טופס ההשמה של משרד הרווחה או לחניך עם אוטיזם עבור הנופשוןהתשלום ,

 לחילופין תשלום בגובה טופס ההשמה.

 

המהווה חלק  ,לנופשוןשמה ה סלקבל טופ םזכאי -במשרד הרווחה יםהמוכר אוטיזם עם חניכים

 מהתשלום.

עבור  השמה טופס ולבקש המקומית ברשות הרווחה ללשכת לפנות יש ההשמה טופס את לקבל כדי

 :הבאים הפרטים לפי נופשון יחידות 3

 ,4609סמל תעריף:  201478סמל מסגרת:  ,מצפה רמון אלו"טנופשון  שם המסגרת:

  .21.8.2017-19, בציון תאריכי הנופשון נופשון יחידות 3

 גבעתיים, 1 כורזין' רח, ט''אלו :לכתובתזילבר יחזקאל  אינהידי ל להעביר יש הטופס את

 .rishum@alut.org.ilאו בדוא"ל  7238360-03 לפקס לשלוח ניתן הטופס של העתק .5358301

 כאןלהתחלת ההרשמה לחץ 

 

במידה ואין נגישות למחשב או שנתקלתם בבעיה במילוי הטופס, ניתן להתקשר ולהשאיר הודעה 

 .03-6296670בטלפון שמספרו: 

 מקומכם במסגרת אינו מובטח עד להסדרת טופס ההשמה ותשלום דמי הרישום.

 מצפים לראותכם!

 , אלו"טמעיין קדר, מנהלת מסגרות הפנאי

050-8740910 
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