בס"ד

מחנה קיץ "חולמות בגדול " תשע"ט
המדרשה ליהדות עפרה
הורים ובנות יקרות שלום,
אנו שמחים להזמין אתכם להכיר ולהצטרף למחנה הקיץ הייחודי שלנו הפועל מעל עשור שנים במדרשת עפרה,
מחנה ערכי ומהנה הינו הזדמנות מצוינת להפגיש את בתכם עם תכנים ופעילויות חווייתיות ,בהדרכתן המסורה של
צוות המדריכות הבוגרות שלנו.
המחנה שלנו משלב תוכן ערכי עם אטרקציות ,ויוצר חוויה חינוכית וכיפית ההופכת את החופש למשמעותי .במהלך
הימים ניפגש עם גדולים שחלמו והגשימו ,ודרכם נלמד גם אנו לחלום ולהגשים .מהקייטנה נצא עם כוחות
מחודשים לחלום ,לפעול ולהעניק יותר לסובבים אותנו ,ולחברה בה אנו חיים ,בחיבור בין תורה  ,עם וארץ.
מתווה הקייטנה כולל הדרכה צמודה ,פעילות בקבוצות ,סדנאות ,מופע אור קולי ,משחקי שלטים ,הפנינג ,בריכה,
טיול אטרקטיבי והחשוב ביותר -שבת משותפת ומרוממת!
האירוח בפנסיון מלא ,מטבח בכשרות מהדרין.
למי המחנה מיועד :לבוגרות כיתות ו'-ח'
עלות:
 ₪ 098לנרשמות עד יום חמישי  ,י' סיוון13...19 ,
 ₪ 958לנרשמות מיום שישי ,י"א סיון 14...19 ,
מתי מגיעים:
ביום שלישי כ' תמוז  2...19בשעה  13:38במדרשת עפרה.
הסעות:
ירושלים -בשעה  12:38בבנייני האומה בעלות של [ .₪28בהרשמה מראש]
מתי מסיימים:
ביום ראשון ד' סיון ....19
מה צריך להביא?
ציוד חובה :נעלי הליכה ,כובע 2 ,בקבוקים (כל בקבוק  1.5ל' )
בנוסף :סידור ,בגדים לשבוע ולשבת ,כלי רחצה ,מגבת( ,מצעים תקבלי במקום) ,בגד ים וכובע ים לבריכה ,כרטיס
קופת חולים ,אישורים רפואיים למי שצריכה ,בגדים לטיול ,סוודר ללילה ,פנס ,תיק קטן להליכה בטיול ,קרם
שיזוף והמון המון מצב רוח.
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חשוב לדעת-
 הפעילות מועברת ע"י מדריכות מנוסות (בנות שרות ובוגרות המדרשה) בליווי ופיקוח צמוד שלנו -צוותי
החינוך והארגון של המדרשה.
 התוכנית מאושרת ע"י משרד החינוך והגורמים הרלוונטיים.
 נא לא להביא ציוד יקר ערך ,אין המדרשה אחראית על ציוד במידה ויינזק ,יאבד ,ייגנב.
 על יציאות ושחרורים של בנות במהלך הקייטנה נא להודיע מראש בפקס 8299.5.48 :ולוודא הגעתו .יש
לציין תאריך בו הבת צריכה להשתחרר ואת סיבת השחרור .בזמן היציאה הבת באחריות ההורים מרגע
היציאה ממסגרת הקייטנה ועד לחזרתה למסגרת הקייטנה.
 לידיעתכם :תמונות שיצולמו על ידינו במהלך הקייטנה ישמשו לפרסום הקייטנות ופעילויות המדרשה
הבאות.
תשלום  :סליקה באתר  ,TICKCHAKעד  2תשלומים ניתן לסרוק את הברקוד למטה.

נוהל ביטולים-
 ביטולים שיתקבלו עד יום חמישי  ,י' סיוון 13...19 ,התשלום יוחזר בניכוי של  ₪ .8דמי טיפול .
 ביטולים שיתקבלו עד יום רביעי ,כ"ג סיון 2....19 ,החזר של  58%מהסכום ששולם.
 החל מיום חמישי ,כ"ד סיון 2....19 ,אין אפשרות לבטל ולקבל החזר כספי.
 הודעת ביטול יש לשלוח בפקס בלבד ,למס' ,82-99.5.48 :יש לוודא הגעת הפקס בטלפון .82-99.5411
ביטול בעקבות מחלה/גורם עליון ח"ו:
במקרה שבקשת הביטול בצירוף האישורים המתאימים יגיעו עד יום לפני תחילת הקייטנה ,יינתן החזר כספי
מלא בניכוי  ₪ 07דמי טיפול.
אם בקשת הביטול בצירוף האישורים יגיעו במהלך הקייטנה או בשבוע שלאחריו ,יינתן החזר של 07%
מהתשלום המחנה .לאחר מכן לא יינתן החזר כספי!
המדרשה רשאית לבטל את המחנה ,עד שבועיים מראש ,בעקבות מיעוט נרשמים
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