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מספרנו1842/19 :

יום הטיסנאות 2019

יום הטיסנאות  2019יערך ביום שלישי ה 23.4.19 -בשטחי ההטסה ליד הישוב עומר בדרום.
יום הטיסנאות הינו יום חג לכל טיסנאי ,יום זה כולל תחרות ארצית בטיסני גלשונים וקלע ,מפגן אווירי
של טיסנים ,הפסקת צהריים במרכז הספורט של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב כולל ארוחת צהריים קלה,
בריכות שחייה ומתקני ספורט ,ובסיומו ,טקס חלוקת גביעים לזוכים בתחרות.
יציאה מהמועדון (רוטשילד  35חדרה)
לוח זמנים6:00 :
 12:00 - 9:00תחרות טיסני גלשונים וקלע.
 12:20 - 12:00מפגן טיסנים מרהיב.
הפסקת צהריים במרכז הספורט ,אוניברסיטת בן-גוריון.
מ13:00 -
טקס חלוקת גביעים לזוכים בתחרות.
15:00
הרשמה :ההרשמה לתחרות תתבצע ע"ג הספח המצורף בצירוף דמי ההשתתפות.
את הספח והתשלום יש להביא לפעולה עד יום ו'  12.4.19ולא יאוחר מכך.
₪ 110
דמי ההשתתפות :הרשמה לפעילי ק.ה.ל.
₪ 155
הרשמה לאורח
 .₪ 200ביטוח עפ"י חוק הספורט  +הנחת תחרויות.
דמי פעיל בקה"ל עד 31.8.19
( ₪ 75מחיר מסובסד)
הסעה מאורגנת מחדרה
( .₪ 165הסעה,כניסה ,וא.קלה)
מלווים (ללא השתתפות בתחרות)
*** נא להצטייד באישור רפואי***
בטיחות :חובה להצטייד בנעליים ,כובעים ,קרם הגנה ,בגדי ים ,מגבת ,שתייה ומזון ליום שלם.
הכינו טיסנים מאוזנים מראש ,ככל שיהיו ברשותכם טיסנים רבים יותר כן יגדל סיכוייכם לזכות.
מבצע חומרים :נצלו את מבצע החומרים המונהג במועדון לטובת תחרות זו בלבד .תמורת ₪ 30.-
בלבד ניתן לרכוש חומרים לבניית שני גלשונים או קלעים כולל תכנית בניה.
לפרטים נוספים נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון המועדון04-6325284 :
053-9044118
מספר הנייד של המועדון לשעת חירום בלבד:
בברכת התעופה
* דמי פעיל עד  31.8.20לנוער וחיילים ₪ 395

צוות המדריכים
1842/19

לכבוד
מנהל המועדון

אנו הורי החניך/ה _____________ מאשרים בזה ע"י חתימתנו בתחתית הדף את יציאתו/ה ליום הטיסנאות
 2019שיערך בעומר בתאריך ( .23.4.19מועד חלופי )25.4.19
לא ידוע לנו על בעיות רפואיות אשר ימנעו ממנו/ה מלהשתתף בתחרות.
רצ"ב סך ______  ₪עבור _______________________________.
________________
ת א ר י ך

על החתום
___________
שם ומשפחה

___________
חתימה

