
!יהיה אולרייד בחנוכה
מחנה רכיבה בצאלים

ימים של אופניים וחויות3

בדצמבר25-27

2019

…המחנה
.בחאן צאלים המדהיםיתארח , המחנה מופק בשיתוף איגוד האופנים וכמידי שנה

…בתכנית
אימונים טכניים במדבר

הדלקת נר חנוכה והמון כיף / סרטים / הרצאות בנושא אופניים 

...מה בתפריט
מעולים ומסורים  , מוסמכים. מדריכי אולריידידי קבוצות מודרכות על •

.כשרות וטריות, ארוחות עשירות. הרכיבות מתנהלות בשטח אזור קיבוץ צאלים•

מחנה מאובטח ומלווה באמבולנס צמוד•

מקלחות חמות•

ת/מזרן לכל רוכב•

20:00יכולים להגיע וללון עם הילדים החל מהשעה , בלבד' ב-' הורים לילדים בכיתות א

שאר ההורים אינם יכולים להשתתף במחנה עקב אילוצים  . למחרת בבוקר8:00ועד השעה 

.  תודה על ההבנה. שונים

…הגעה וחזרה
.לצאלים תצא הסעה מאורגנת מהמועדון

ההורים מגיעים לקחת את הילדים בחזרה הביתה. באופן עצמאי-חזרה מהמחנה 

מועדון רוכבים וחנות אופניים

http://www.zeelim.co.il/%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%A9%D7%98%D7%97


...לפי הסדר...לאוטובוס במועדוןהעליהמה עושים מעכשיו ועד 

לא ניתן יהיה  . מספר המקומות מוגבל והביקוש גבוה.כמה שיותר מוקדםלהרשם

לטופס ההרשמה.לחלק מהימיםלהרשםלא ניתן . 20/12/19להצטרף לאחר 

תשלום . 600₪ס "ע, תשלום עבור ההשתתפות

קישור נמצא בטופס  )באשראי באתר מאובטח 

או באמצעי  ( כאן בהמשך ובאתר המועדון, ההרשמה

לטופס התשלום08-8584435תשלום אחר בטלפון 

על  . אישור רופא ספורט הוא תנאי להרשמה(. רופא ספורט)אישור רפואי תקףלשלוח 

:להלן רשימת מרפאות ימים ושעות. עשינו הסדר עם רופא ספורט, מנת להקל עליכם

08:30-15:00קביעת תורים  בין השעות 

054-4786788ראשל״צ , מודיעין, קריית גת, אשקלון, ב״ש : סניפים

052-3525861:ורחובותאשדוד : סניפים

.יש לומר שאתם ממועדון האופניים אולרייד

052-8236564-בווטסאפצלמו את האישור ושלחו לעפר , לאחר ביצוע הבדיקה

:שאר המכונים המאושרים לביצוע בדיקות פה

https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/institution/inst_out.asp?p=1

חברי קופת חולים כללית משלמים סכום זה במרפאה  )ח "ש50עלות הבדיקה 

ח מהקופה שלהם "ש50ס "ח ויקבלו החזר ע"ש100הקופות ישלמו והחברים בשאר 

( כנגד קבלה

גם אם נרשם אליו, לא יוכל להשתתף במחנה-אישור רפואי ללא חניך 

,  בלמים , אוויר : בדקו את האופניים : בתכם תקינים/לוודא שהאופניים של בנכם

.צמיגים תקינים וחיזוקים כללים, שמן לשרשרת , בולמים 

.ממליצים להגיע למועדון לבדיקה וכיוונים ללא עלות?לא בטוחים

054-7308304:  טלפון חנות 

על מנת  . 23/12/19להעביר את האופניים למועדון בתלמי יחיאל עד יום ראשון 

.  בצורה מסודרתשיועמסו

:בבוקר היום הראשון

.בתוך תיק הרכיבה, ליום זה, וצהרייםארוחות בוקר לשלוח עם הילדים 

7:30להתייצב במועדון בשעה 

:ביום האחרון למחנה

13:45בשעה ( 27.12.2019)הורים מגיעים לצאלים ביום שישי 

!!!נא לא לאחר לטקס סיום וחלוקת הצמידים

...לתלות על המקרר

מדיניות ביטול

החזר מלא27/11-ביטול עד ה 

80%החזר של 27-30/11ביטול 

50%החזר של 30/11-לאחר ה 

מועדון רוכבים וחנות אופניים
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https://forms.gle/TD5o4HQD5fad5NBM7
https://tinyurl.com/hanuka2019
https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/institution/inst_out.asp?p=1


על הרוכב

קסדה-

בגדי רכיבה-

נעלים סגורות-

תיק רכיבה נוח-

מומלץ מאוד–כפפות ומגינים -

בתיק רכיבה על הגב

קרם הגנה  •

(לוודא שמתאימה לגודל הצמיג)פנימית •

ליטר מים1.5•

(רצוי מאוד)לבוקר וצהריים וחטיפים אוכל •

(חובה)מצב רוח טוב וחיוכים •

(נעדכן על פי הצורך על פי מזג האוויר הצפוי)גשם מעיל •

(ציוד כללי)תיק גדול 

שק שינה•

כלי רחצה•

מגבת•

לבנים •

בגדי רכיבה להחלפה•

(רצוי)פנס ללילה •

!!!להביא מספיק בגדים להחלפה ומספיק בגדים חמים ללילה•

ספיירנעליים •

כפכפים למקלחת•

(פנימיות חליפיות2כ לרוכב "סה. נוספת)פנימית •

אין להביא דברי ערך

אנחנו זמינים לכל בירור

052-3225523יפתח 

050-4491947מיכל 

052-8236564עפר 

08-8584435משרד 

מאחלים לכולם חג אורים שמח 

.ופעילות מהנה ובטוחה

משפחת אולרייד  

מועדון רוכבים וחנות אופניים

ציוד לשהיה ורכיבה

לא יהיה שום מקום לחוסר משמעת או 

התנהגות בלתי הולמת במהלך ימי  

רוכב אשר יתנהג בצורה לא , הפעילות 

ספורטיבית או מסוכנת בצורה כל שהיא  

,  יסיים מיידית את השתתפותו במחנה

,  ההורים יהיו אחראים על חזרתו הביתה

.לא יהיה החזר כספי במקרה כזה


