לוח זמנים בריכת בית-אל קיץ תשע”ח
תקופה ראשונה :י”ח אייר  -ט״ז תמוז 3.5.18 - 26.6.18 ///
תקופה שלישית :כ״ב אלול  -כ”ז אלול 2.9.18 - 7.9.18 ///
גברים

•
מסיימי כיתה ז׳ ומעלה |

א ,ג ,ה

נשים

6.30-9.00

ב ,ד

•

ו

15.45-19.00

א ,ג ,ה
15.45-19.00

19.30 - 20.30

19.30 - 20.30

20.30-21.30

20.30-21.30

ב ,ד

6.30-9.00

13.30–16.00

ו

6.30-9.30

מסיימי כיתה י״ב ומעלה

10.00-12.00

16.00-17.00

תקופה שניה :י״ט תמוז – כ׳ אלול 2.7.18 - 31.8.18 ///
גברים
א ,ג ,ה

נשים

6.30-9.00

15.45-19.00

א ,ג ,ה

9.00-13.00
ב ,ד

19.30-20.30
15.45-19.00
19.30-20.30

20.30-21.30
ב ,ד

20.30-21.30
ו

16.00–13.30

6.30-9.30
10.00-13.00

ו

16.00-17.00

עונת הרחצה
כולל עונה פלוס+

בריכת שחיה
בית אל
כ”ד ניסן  -כ״ב כסליו
9.4.18 - 30.11.18

6.30-9.30
10.00-13.00

 ++עונה פלוס ++
כ”ד ניסן  -י״ז אייר 9.4.18 - 2.5.18 ///
ד׳ תשרי  -ח׳ תשרי 13.9.18 - 17.9.18 ///
י״א תשרי  -י״ב תשרי 20.9.18 - 21.9.18 ///
כ״ג תשרי  -כ״ב כסלו 2.10.18 - 30.11.18 ///

קיץ בריא!

קיץ
תשע”ח

בריכה חצי אולמפית מקורה ומחוממת | תאורה חדשה
לשחיה לילית | מעבר מקורה בין הבריכה למלתחות |
בריכת פעוטות מקורה | מדשאות ופינות ישיבה | משטחי
הצללה | קורסי שחיה | מתקני כושר | שולחנות טניס

מאחלים לכם עונת רחצה מהנה ובטוחה
נשמח לעמוד לשרותכם
טל בריכה 02-9974463 :

שלמה (מנהל) 02-9973478

תקנון
הבריכה הגדולה
ובריכת הפעוטות

•
•
•
•

ילדים מגיל  3חייבים בתשלום כניסה לבריכה
ילדים מתחת לגיל  3פטורים מכרטיס ובתנאי שהמלווה שילם כרטיס
אם המלווה לבוש יש לשלם כרטיס ילד בלבד
בן עד גיל  6רשאי להכנס לרחצת נשים בת עד גיל  6רשאית להכנס לרחצת הגברים בלבוש צנוע

שימו לב

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ילד שעשה צרכיו בבריכה ישתתף בהוצאות הנגרמות בסך ₪ 300
אין להכניס ילד עם טיטול לבריכה הגדולה
ילד שאינו גמול יש להכניסו לבריכה אך ורק בבגד ים חד פעמי
חובה על כל הילדים ללבוש בגד ים
אין להכניס ילדים עד גיל  3לבריכה הגדולה
אין כניסה לבריכת הפעוטות לילדים מעל גיל 6
האחריות לילדים בבריכת הפעוטות על ההורים בלבד
ילד עד גיל  10חייב בליווי מבוגר (מעל גיל )14
חובה על בעלי שיער ארוך לחבוש כובע ים בבריכה
הכניסה למים אסורה עם בגדים פרט לחולצת טריקו לבנה
יש להשמע להוראות המציל\ה ולהקפיד על התנהגות מתאימה ובטוחה
הנהלת הבריכה תהיה רשאית לסגור הבריכה על פי שיקול דעתה ולפתחה במקרה של תקלות:
כגון הפסקת חשמל הפסקת מים תקלה במכונות וכדו’
הנהלת הבריכה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות הפתיחה
שטח הבריכה כולל המדשאות ייסגר למתרחצים חצי שעה אחרי היציאה מהמים
הנהלת הבריכה אינה אחראית על אבדן או גניבת חפצים אישיים משטח הבריכה
היציאה מהמים כרבע שעה טרם הזמן הנקוב בלו”ז
אנו מבקשים מההורים להסביר לילדיהם שעל פי תקנון הבריכה ההנהלה רשאית לנקוט סנקציות כנגד
מפירי תקנון הבריכה (כניסה לאיזור הבריכה ללא נכחות מציל וכו) כולל ביטול המינוי ואיסור כניסה
לשטח הבריכה למשך כל עונת הרחצה כפי שהוחלט ובוצע בעבר ויוגש כתב אישום במשטרה כנגד כל
אדם שיתפס בשטח הבריכה מעבר לשעות הפעילות

מס
מנויים

מחיר
למנוי

5%

תשלום אחד הנחה תשלומים
עד 30.6.18
עד 30.6.18

יחיד

₪ 795

₪ 755

₪ 771

 2נפשות

₪ 1173

₪ 1114

₪ 1138

 3נפשות

₪ 1362

₪ 1294

₪ 1321

 4נפשות

₪ 1595

₪ 1515

₪ 1547

 5נפשות

₪ 1767

₪ 1679

₪ 1714

 6נפשות ומעלה

₪ 1892

₪ 1797

₪ 1835

3%
הנחה

שימו לב

•
•

רכישת המנויי תתאפשר רק למשפחות ששילמו את כל מיסיהם למועצה
ניתן להחזיר את טופסי המנוי החתומים לאחראית הרישום בת-אל וייס-גמזו במוקד העירוני או לדוא”ל
batelw@bet-el.muni.il

הנחות ותשלומים (אין כפל הנחות)
פנסיונרים/נכים –  5%נוספים
תושבי בית אל יהנו מהנחות כדלקמן:
•  5%הנחה לנרשמים ומשלמים בתשלום אחד עד י״ז בתמוז (.)30.06.18
•  3%הנחה לנרשמים עד י״ז בתמוז ( )30.6.18ומשלמים המנוי עד  6תשלומים דרך מיסים ,כרטיס אשראי או
המחאות .המשלמים בהמחאות נא לרשום לפקודת מ”מ בית-אל לתאריכים  ,30.06.18-30.11.18להקפיד על
דיוק תאריכים.

שימו לב

•
•
•
•

בתשעת הימים א׳-ט׳ באב הבריכה תהיה פתוחה לרחצה רק בשעות  6:30-8:30למבוגרים בלבד
בתקופת הרחצה של עונה פלוס לא תתקיים בריכת פעוטות
הבריכה סגורה בתאריכים :ד׳ אייר – יום העצמאות  | 19.4.18ו׳ סיוון – שבועות  | 20.5.18י״ח תמוז צום 1.7.18
| י׳ באב ( 22.7.18צום נדחה ט׳ באב)
קורסי שחיה :כמדי שנה ייתקימו בבריכה קורסי שחיה לילדים ומבוגרים ,המחיר למנויים  ₪ 400ללא מנויים
 ,₪ 450להרשמה 02-9973478

מנויים

•
•
•
•
•

המנוי הינו עבור אב אם וילדים לא נשואים
רכישת המנוי תתאפשר רק למשפחות ששלמו את כל מיסיהם למועצה
המחירים הם סופיים לכל העונה
לא יוחזרו שעות שחיה או כסף על הפסקות חשמל או מים או בגין סגירת הבריכה עקב תקלות כגון  :צעד
להגנת בריאות הציבור העדר מציל או מפעיל וכד
אין להעביר את המנוי המשפחתי לקרובי משפחה או ידידים

מחירון לכרטיסיות וכניסות חד פעמיות

•
•
•
•

מבוגר מעל גיל  | ₪ 38 - 18כרטיסיה  12כניסות ₪ 380 -
ילד  /בחור ישיבה  /סטודנט  /פנסיונר  /חייל חובה  /בת שירות  /נכה  | ₪ 32 -כרטיסיה  12כניסות ₪ 320 -
קיטנות ,כניסה חד פעמית לילד ₪ 25 -
אין אפשרות לקנות כרטיסיה באשראי

ניתן לרכוש כרטיסיות באנין מול הבריכה  02-9973478וכן בקופת הבריכה

