מחנה קיץ אתגרים 2010
 11-15/7/2010בחוף צמח בכנרת
מחנה הקיץ של עמותת אתגרים מתארח השנה בחוף צמח המדהים שבכנרת.
כמו בכל שנה ,גם השנה המחנה נותן אפשרות לכלל אוכלוסיות החינוך המיוחד לחוות פעילות אתגרית ארוכה ורציפה,
לינה במחנה הממוקם בלב הטבע ,לחוף הכנרת ולהשתתף באינספור פעילויות אתגריות ,חברתיות ואישיות.
■ שירותים ,מקלחות ומלתחות מסודרים ומונגשים
(מבנים  -לא כימיים).
■ מטבח קייטרינג המספק שלוש ארוחות ביום
(כולל ארוחת צהריים בשרית /צמחונית ,ארוחת בוקר
וארוחת ערב מלאות ללנים בשטח) .במשך היום יופעל
מטבח קל בשטח המחנה (שתיה קרה ,סנדביצים וכד).
■ לינת לילה  -שטח המחנה מותאם ללינת לילה לכלל
האוכלוסיות וכולל:
❒ אוהלים גדולים עם מיטות
❒ אוהלי סיירים
❒ איזור תחום תחת כיפת השמים

תחנות אתגריות מכל הסוגים:
■  אופניים  -טיולי אופניים מודרכים באופני טנדם ואופני יד
■  ים  -כל ענפי הספורט הימי ועוד!
■  מסלולי טיול באיזור  -סיורים מודרכים באיזור ,כולל הדרכה,
גילגולונים ומתנדבים לקבוצות הנדרשות
■  פארקי חבלים  -משימות והרפתקאות בגובה
■  מחנאות ושדאות  -הכנת מדורה וטאבון ,אפיה של פיתות
ושאר בישולי שדה ,בניית אוהלים ומתקנים
■ הפעלות ליליות  -אש לילה ,טקס אש והפתעות
■ וכמובן ,מגלשות המים...
■
■

שירותי רפואה הכוללים מרפאה ואמבולנס
אבטחה היקפית על כל שטח המחנה

עלות:
 ₪ 60ליום  /לחניך/מלווה

לפרטים והרשמה:
אזור צפון  ,04-9983355 -פקס  ,04-9880288 -אזור מרכז 077-4370827 -
אישור הורים להשתתפות במחנה הקיץ השנתי בחוף צמח שבכנרת 11-15/07/10
המחנה נועד להעניק למשתתפים חוויה של הנאה ואתגר בטבע באווירת מחנה מעודדת ודינאמית.
העלות למשתתף ליום הינה  ₪60וכוללת שימוש בכל המתקנים ,הדרכה ,אבטחה עזרה ראשונה ,אוכל.
יש להעביר את כל אישורי ההורים למינהלת המחנה עד לתאריך 1/6/10
✂✂ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
אני ________________ מאשר/ת כי בני/בתי ____________________ ת.ז_______________ .
י/תשתתף במחנה של עמותת אתגרים שיתקיים בחוף צמח ,בכנרת
בתאריכים__________________ (יש לציין ימי השתתפות באופן מדויק).
כולל \ לא כולל לינת לילה.
אני מאשר/ת לבני/ביתי לשחות בים כן  /לא
חתימה ______________ :טלפון _____________ :נייד __________ :אי מייל_____________________________:

