טופס הזמנה לטקס משפחתי בגן לאומי ברעם
גן לאומי ברעם מזמין אתכם לחוות את הרגעים המרגשים שלכם בבית הכנסת העתיק
הנחיות לקיום הטקס
תאום הטקס  :יש לתאם את הטקס ומיקומו .יש ליצור קשר עם משרדי הגן הלאומי ,לתאם תאריך ,כולל סיור
מקדים ,ולמלא טופס הזמנה הכולל את פרטי האירוע ,אופן התשלום ,והשארת מספר כרטיס אשראי כפיקדון.
תאום הנחיה חיצונית )רב/מרצה) :יתבצע על-ידי המזמין ובאחריותו.
הדרכה מטעם האתר :ניתן להזמין מדריך לסיור באתר בתשלום נוסף.
שעות הפעילות:
 .1חשוב לדעת :בטקס משפחתי המתקיים בשעות פעילות האתר (בין השעות  16:00 – 08:00שעון חורף
או  17:00שעון קיץ ,ובימי ו' וערבי חג  15:00 – 08:00שעון חורף או  16:00שעון קיץ) ,בית הכנסת ושאר
חלקי האתר לא ייסגרו בפני קהל המבקרים הפוקדים את הגן הלאומי ,ומשך הטקס בבית
הכנסת עצמו יוגבל לשעה אחת בלבד.
 .2בטקס שיתקיים לאחר (או לפני) שעות פעילות האתר ,לא תותר כניסת קהל מבקרים המזדמן לבית
הכנסת ומתחם הטקסים .הארכת/הקדמת שעות הפעילות מעבר לשעות הפעילות הרגילות באתר כרוכה
בתשלום נוסף כמפורט מטה.
כיבוד :ניתן להביא לטקס כיבוד קל בלבד ,למתחם המוגדר לכך ע"י הנהלת הגן .לתוך בית הכנסת עצמו אין
להכניס מזון ומשקה.
הגברה והשמעת מוזיקה  :אין להשתמש באמצעי הגברה כלשהם למעט "מדונה" או מערכת הגברה אישית.
השמעת שירים ומוזיקה כרוכה בהסדרת זכויות יוצרים מול אקו"ם ,הפי"ל והפדרציה – באחריות המשפחה.
ציוד :ניתן לקבל באתר ציוד (בתשלום נוסף) כגון מיחם ,שולחן ,כסאות – לפי המצאי הזמין באתר לטובת טקסים.
לא תותר הצבת הצללה  /מתקנים כלשהם  /חיבורי חשמל.
קיבולת מקום הטקס (בית הכנסת) :מקסימום  100איש.
עלויות :
 .1דמי כניסה לגן לאומי ברעם  :קבוצה של עד ל 30-איש –למבוגר  ,₪ 14לילד  ₪ 7לגמלאי (תעודת אזרח
ותיק) .₪ 7קבוצה של מעל ל 30-איש – למבוגר  ,₪ 12לילד  ₪ 6לגמלאי  7ש"ח.
כרטיס 'מטמון' בתוקף מקנה כניסה חינם עם העברת הכרטיס בקופה.
 .2רישום וסיור מקדים (חובה) :תיאום תאריך ורישום ,סיור מקדים חובה כולל תדרוך נוהלי הטקס (עד 5
אנשים פטור מדמי כניסה)₪ 400 :
 .3אפשרות לשימוש בציוד ושירותים נלווים (מחיר גלובלי) :כולל שימוש בציוד הקיים באתר לטובת טקסים
(מיחם ,שולחנות ,כסאות) מספר הכיסאות מוגבל ל  40כיסאות .עזרה בהכנת המקום כולל פינה לקבלת
פנים .ליווי של עובד האתר לאורך הטקס :
 ₪ 300עד  20איש
 21-50 ₪ 400איש
 51-100 ₪ 500איש
 .4עלות הדרכה למשפחות מטעם האתר:
ביום חול :מדריך .₪ 825 -
ביום שישי אחה"צ או שבת  :מדריך .₪ 1050 -
 .5הארכת/הקדמת שעות פעילות  ₪ 200 :לשעה לעובד.
קראתי והבנתי את הכללים וההנחיות המפורטים בדף זה.
שם ____________________ :חתימה_________________ :

תאריך__________________________ :

טופס הזמנה לטקס משפחתי בגן לאומי ברעם
שם המזמין __________________
טלפון נייד ______________

סוג הטקס

_____________________

תאריך הטקס__________________:

טלפון _________________
שעות הטקס _______________

מס' משתתפים משוער ____________
עלויות עריכת טקס (בנוסף לדמי כניסה לאתר):
טקס – רישום וסיור מקדים
טקס – ציוד ושירותים נלווים
הדרכה
הארכת/הקדמת שעות פעילות
סה"כ

הערות._______________________________________________________________________________________ :
אנא מלא/י את פרטי כרטיס האשראי כערבון:
סוג כרטיס האשראי ___________מספר כ .אשראי _____________________ :תוקף כ .אשראי _________________
ת.ז בעל כ .האשראי _________________
לתשומת לבכם :התשלום בקופת האתר ביום הטקס .לא תתאפשר כניסה ללא אמצעי התשלום הנקוב!

מדיניות ביטולים:
 ביטול הזמנה עד  48שעות לפני מועד הטקס :ללא תשלום
 ביטול הזמנה בין  48ל 24-שעות לפני מועד הטקס :תשלום  25%מעלות חבילת הטקס המוזמנת
 ביטול הזמנה פחות מ 24-שעות לפני מועד הטקס :תשלום  100%מעלות חבילת הטקס המוזמנת

האירוע יאושר עם קבלת הטופס חתום בלבד לפקס 04-8276623 :יש לוודא את הגעת הפקס

שם ____________________ :חתימה_________________ :

תאריך__________________________ :
בברכה,
יחיאל פרקש
מנהל גן לאומי ברעם

