תקנון השכרת מועדון גדול
מועדון הישוב משרת את התושבים הרבים כמעט בכל יום.
רק שמירה ברמה הגבוהה ביותר ,תאפשר שימוש אינטנסיבי של תושבים ביחד עם מקום שראוי ונעים
להתכבד בו .משום כך בשכירת המועדון נדרשת שימת לב רבה לכל הכללים והפרטים ,וישנם קנסות למי
שאינו שומר עליהם (בקבלת מפתח המועדון אחראי המועדונים יעבור אתכם על הטבלה).
משפחה יקרה !
 .1הזמנת המועדון הגדול ,מועדון חוגים ורבבה צפון תתבצע מול אחראי המועדונים מר צביקה אפטר
דוא"ל  – tzvika24@gmail.comנייד500-8878788:
 .1קבלת המועדון ו/או מפתח למועדון תהיה בתיאום מול האחראי.
 .2קבלת המועדון בפועל תהיה משעה  05:55בבוקר.
 .3סיום ופינוי המועדון בסוף האירוע באותו לילה .
 .4חל איסור על שימוש במערכות הגברה וכריזה מחוץ למועדון.
 .5חל איסור על הפעלת מערכות גנראטורים.
 .6חל איסור של תליה של כרזות ודבקים מכל סוג על הרצפה ,הקירות והחלונות .
 .7חל איסור מוחלט על לינה במועדון.
 .8עלויות שכירות:
מועדון גדול

רבב"צ

שבת

₪950

₪650

יום חול

₪750

₪400

תושבי חוץ – תוספת של  ₪ 005על מחירי השכירות בטבלה

●

שכירות המקרן  ,מסך ורמקולים בעלות של .₪300

●

שכירות מקרן  /מסך  /רמקולים בלבד (כל אחד בפני עצמו) בעלות של .₪150

●

תשלום עבור כיסא שנשבר באירוע₪ 50 :

האחריות על הסידור והארגון היא על בעל האירוע עצמו לגמרי .גם במידה וישנם אחראי משנה כגון קייטרינג
וכד' ,האחריות נשארת על בעל האירוע ,והוא אשר יישא בכל תוצאה שלא תהיה כשורה.

לאחר האירוע יש לסדר את המועדון והמטבח באופן הבא:
 .1לקפל ולהחזיר את כל השולחנות למכולה (ולסדרם בהתאם בתוך המכולה) ולנעול בסיום
 .2לפנות את כל הציוד הפרטי מהמועדון.
 .3לערום את כל הכיסאות לערמות מסודרות ,ולרכז אותן בפינת המועדון המיועד לכך (בכניסה מצד שמאל)
 .4להצמיד את כל המחיצות ולרכז אותן בפינת המועדון בסמוך לכיסאות
 .5מטבח להשאיר מטבח נקי וריק לחלוטין ,ללא שאריות אוכל במקררים.
 .6סגירת חלונות ווילונות
 .7כיבוי מזגנים ואורות (כולל תאורת חוץ) בתום השימוש.
 .8לטאטא את כל רחבת המועדון.
 .9לרוקן את הפחים.
 .11נעילת המועדון  ,שירותים  ,מטבח ומכולת ציוד.
 .11בגמר השימוש המפתח יוחזר אך ורק לאחראי המועדון .במקרה של איבוד מפתח יחויב המזמין בעלות של 05
( ₪לא ניתן לשכפל באופן עצמאי).

דגשים לשימוש במקרן  +מסך:
מבוגר אחראי הוא המתפעל היחיד  ,לאחר שקיבל הדרכה לתפעול המקרן והמסך .רק לו ניתנה בלבד הסמכות
ועליו האחריות.
בכל שאלה והתלבטות לא להחליט על דעת עצמכם אלא לפנות טלפונית לאחראי מועדונים.

דגשים לשימוש במערכת ההגברה:
מבוגר אחראי הוא המתפעל היחיד .לו ניתנה בלבד הסמכות ועליו האחריות.
בכל שאלה והתלבטות לא להחליט על דעת עצמכם אלא לפנות טלפונית למספר שמופיע בהוראות ההגברה
שבארון.
במקרה ויש באולם בנוסף אנשי הגברה מקצועיים (תזמורת וכד') הם בלבד מוסמכים לחבר ולטפל במערכת.
חובה לבדוק שכל הציוד קופל בצורה מסודרת והארון נעול.

תקנון השכרת מועדון חוגים
משפחה יקרה !
המבנה הינו בראש ובראשונה מועדון חוגים ומשמש כגיבוי למועדון הגדול לעריכת אירועים.
לא תינתן אפשרות להזמין את המועדון חוגים לעריכת אירועים כאשר המועדון הגדול פנוי בלא אישור של אחראי
המועדון צביקה אפטר.
אנחנו עושים את המיטב על מנת שתהנו מהשימוש ,אבל יש לזכור שהציוד שם אינו בטעות ולכן נא להקפיד על
ההוראות המדויקות.

הזמנת המועדון תתבצע מול אחראית איה גיבור.
הזמנת המועדון לאחר אישור ל אחראי מועדונים צביקה על קיום אירוע במועדון החוגים.
דוא"ל  – ayagibor@gmail.comנייד5050545550:


חל איסור של תליה של כרזות ודבקים מכל סוג על הרצפה ,הקירות והחלונות .



חל איסור מוחלט על לינה במועדון.

עלויות שכירות:
מועדון חוגים
שבת

₪750

יום חול

₪500

תושבי חוץ – תוספת של  ₪ 005על מחירי השכירות בטבלה

הציוד הקיים במועדון לעריכת אירוע הוא:
לא יועבר/ינתן ע"י הישוב כל ציוד מעבר לכך.


 45כסאות



 2שולחנות מלבנים קטנים



 2שולחנות מלבנים



 8שולחנות עגולים+רגליים



 2שולחנות פלסטיק מתקפלים

●

תשלום עבור כיסא שנשבר באירוע₪ 50 :

דגשים:


חל איסור על הוצאת ציוד מחוץ למועדון



חל איסור הזזת ערימת המזרנים (ג'ודו  +התעמלות) והארגז



חל איסור על שימוש בציוד ספורט (כדורים  ,מזרנים וכו')



החזרת המועדון תהיה לאחר שכל הציוד שהשתמשו חזר למקומו (שולחנות  ,כסאות וכו')



אסור להזיז את הארגז יש בתוכו מזרן מתנפח בשווי . ₪ 00111

אופן סידור מועדון חוגים והמטבח באופן הבא:


לפנות את כל הציוד הפרטי מהמועדון.



סגירת חלונות ווילונות



כיבוי מזגנים ואורות (כולל תאורת חוץ) בתום השימוש.



לטאטא את רחבת המועדון.



הכנסת המחיצות לשירותים השמאליים



נעילת המועדון  ,שירותים  ,מטבח .



בגמר השימוש המפתח יוחזר אך ורק לאחראי המועדון .במקרה של איבוד מפתח יחויב המזמין
בעלות של ( ₪ 05לא ניתן לשכפל באופן עצמאי(.



שולחנות עגולים +רגליים מברזל יוחזרו במסודר לפינה ליד השירותים.



כל הכיסאות יונחו זה על גבי זה וירוכזו במטבח.



להשאיר מטבח נקי וריק לחלוטין ,ללא שאריות אוכל במקררים.



הספסלים יונחו לאורך קירות המועדון.

