ציוד חובה:

 כובע
  3ליטרי מי.
 נעליי נוחות להליכה  /נעלי להחלפה.
הצעה לציוד אישי:

 כלי רחצה ,מגבת ,בגדי להחלפה )בהתא לעונות השנה ולאזור הטיול( ,סכו" חד פעמי ,ספל
פלסטיק ,פנס ,כלי תפירה ,מצלמה ,שקיות ניילו  ,פותח קופסאות ,דמי כיס.
ארוחות:

 ליו הראשו  :יש להצטייד בכריכי לארוחת בוקר וצהרי.
 ליו השני  :יש להתארג לארוחת צהרי בחוליות .לח יינת במרוכז.
 מומל #להביא קופסאות שימורי ודברי מאכל נוספי הניתני לאחסו ללא צור" בקירור.
 תלמידי המעונייני במנה צמחונית יפנו למחנכי או למקס"י.
 ארוחת ערב חמה תוגש בשני הערבי .
בעיות רפואיות:

 יש ליידע את מחנ"/ת הכיתה ו/או מק"ס/ית הכיתה ו/או אחות ביה"ס לגבי בעיות רפואיות .יש להציג
אישורי רפואיי ,ע אישור היציאה לטיול ,לגבי מגבלות רפואיות המגבילות את התלמיד/ה
באטרקציות של הטיול כגו  :הליכה מרובה או מאמ #רב.
התנהגות

 יש להישמע להוראות מדריכי הטיול ,המורי המלווי ,המק"סי ומלווי הטיול.
 חובה ללכת במסלולי הטיול ע כובע ,אי ללכת חשופי לשמש.
 חל איסור מוחלט ללכת במסלולי הטיול ע נגני למיניה ו/או לדבר במכשירי סלולריי.
 במהל" הטיול חל איסור מוחלט על עישו  /שתיית משקאות חריפי  /משחקי מזל )כולל קלפי(.
 אי לעזוב את שטח האכסניה.
 ע כניסתכ לחדר באכסניה יש לבדוק את מצב החדר באכסניה ולהודיע לצוות המורי על כל נזק או
מפגע .יש לעזוב את החדר בדיוק כפי שקיבלת אותו :מסודר ,נקי וללא כל נזק.

היציאה לטיול מותנית בחתימת ההורי על האישור המצור .$יש להחזיר את האישור
חתו למחנ" הכיתה  /מק"ס עד לתארי" שיקבע ,לידיעתכ ,לא יתקבלו אישורי ביו היציאה!
לתשומת לבכם!

נא להימנע מהבאת ציוד יקר ער" .בי"ס "הול "#ו  /או האכסניה אינ אחראי על במקרה של אובד ציוד.

אישור ההורי
אל :הנהלת ביה"ס "הול "
אנו הורי התלמיד/ה ________________ :מכיתה ______ מאשרי בזאת יציאת בננו/בתנו לטיול
באזור _______________ החל מתארי ___________ ועד לתארי _____________
לא ידוע /ידוע לנו על מגבלות בריאותיות המונעות  /המגבילות השתתפותו/ה בטיול זה) .מצ"ב אישורי(
בני בתי יודע/ת ,אינו/ה יודע/ת לשחות.
חתימת ההורי ________________

