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 ושמורות טבע בגנים לאומיים טופס בקשה לעריכת טקסים
 

טלפון, אשר מספרו מופיע אמצעות הב במשרדי האתר זה באחריות המבקש לוודא קבלת טופס

משלושים ימי עבודה לפני המועד  וזאת לא יאוחר – של האתר הרלוונטי.הרשמי בדף האינטרנט 

 המבוקש.

הרשות(  -בע והגנים הלאומיים )להלןמיקום הטקס ייקבע על ידי הרשות לשמירת הט .1

 וכמות המשתתפים בטקס תוגבל בהתאם למיקום הטקס.

 שעה וחצי ובהתאם להנחיות מנהל האתר.  לא יעלה עלטקס ה אורך .2

 אורךמנגנים וזמר ולא יעלה על חצי שעה  3מוגבל לעד מוסיקלי ושירה, יתאפשר ליווי  .3

 הטקס. 

 ובתאום הנחיות מנהל האתר. לכך על פיכיבוד קל למקומות המיועדים ניתן להביא  .4

 לא יתקיימו טקסים בערבי שבת וחגי ישראל. .5

 להזמין הדרכה באתר. מומלץ  .6

 הבקשה תידון על בסיס מקום פנוי. .7

מובהר כי הרשות תגביל את המועדים ותדירות עריכת הטקסים באתר על פי שיקול  .8

אשר כל בקשה, והיא דעתה ועל מנת לשמור על האתר וערכיו. הרשות אינה מתחייבת ל

רשאית לסרב לבקשה בין היתר משיקולים של שמירה על בטחון הציבור ובטיחותו, 

 שמירה על ערכי טבע נוף ומורשת, שיקולים מנהליים ואחרים של הרשות.

לא תיפגע נגישות הציבור הרחב למוקדים המרכזיים באתר ולא יאושרו טקסים רבי  .9

 משתתפים בשעות הפעילות.

רשות ו/או מי מעובדיה כל טענה מכל מין וסוג בקשר עם הטקס, הגד לא תישמע כנ .10

 והרשות לא תהיה אחראית כלפי המבקש ו/או כל מי מטעמו בקשר ו/או בנוגע לטקס.

המופיע באתר הפעילויות הגשת בקשה זו מהווה הסכמה לכל האמור בבקשה ובתיק  .11

 האינטרנט של הרשות.

ות האישורים והיתרים הנדרשים לשם קיום המבקש מצהיר כי הוא מחזיק בכל הרישיונ .12
ע"י הרשות משום תחליף לקבלת כל היתר ו/או  מודגש כי אין באישור הבקשההפעילות. 

 אישור כאמור על פי כל דין.

 

 

 מחירים: 
  קיום הטקס כפוף להסדרת התשלום מראש לפי דרישת הרשות. .א

 רש(ידיתשלום אגרת כניסה לכל משתתף ובנוסף דמי פיקוח )במידה ו .ב

 עלות הדרכה / סדנת יצירה עפ"י מחירון הרשות. .ג

 הטקס לא יכלול כל אלמנט מסחרי. .ד
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 יש למלא את הפרטים הבאים:
 שם האתר: ________________________________________________________________

 _______________________________________________אופי האירוע/מהות הטקס:_____

 ______________________________________קבוצה / המשפחה: ________________שם ה

 ___________________________________________________:__________הטקסתאריך 

 __________ __________________________________________שעת הגעה: ___________

 ________  _________________________________________שעת סיום משוערת: ________

 כמות אנשים: _____________________

 שם איש הקשר:____________________

 מספר טלפון ראשי:__________________

 מספר טלפון נייד:___________________

 _______________________כתובת דואר אלקטרוני:____

 

    כן/לאהאם מעוניינים בהדרכה? 

    כן/לאהאם מעוניינים בסדנא?  

 אנא מלאו את פרטי כרטיס האשראי כערבון:

 סוג כרטיס האשראי ___________________ מספר כ. אשראי : ____________________

 תוקף כ. אשראי _________________ ת.ז בעל כ. האשראי ________________________

 יש לציין הערות כאן:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 חתימה:    , תפקיד וטלפון:                               /המבקששם מבצע ההזמנה

___________________                            ___________________________ 

 

======================================================== 

 תאריך אישור הבקשה:___/____/____   )חלק זה הינו לשימוש האתר בלבד(

 : /שמורת טבעים, גן לאומיאישור רשות הטבע והגנ

 הריני לאשר בזאת את קיום טקס _________________     במתחם _______________

 בלבד. ___________________ בתאריך ___________ תותר פעילות בין השעות

 שחקנים ____________-מספר מדריכים / מדריכים

 סה"כ עלות מדריכים:_______________

 ___________________ סה"כ עלות סדנא:

 מספר פקח/ים נדרש:_________ סה"כ עלות פקח/ים:___________ 

 __________________ בהתאם לכתוב לעיל סה"כ לתשלום בנוסף על דמי הכניסה לאתר:

 * יש להסדיר התשלום טרם האירוע 

 הערות כלליות:

 

 _______________שם ותפקיד המאשר:_________________                 חתימה:_


