
 קאנטרי בית יצחק/רשות הבריכה
 שער חפר -בית יצחק 

 שער חפר -קאנטרי בית יצחק קיץ תקנון 
 

 רכשתי מנוי מסוג : קיץ
 לתחותמבנה שירותים, מ מזנון,  ידוע וברור למנוי כי במסגרת מנוי קיץ המנוי מורשה להיכנס לשטח : בריכה קיצית,

מגרש  , מגרשי הטניס והשטח הסובב אותםת פעוטות, מדשאות)בבריכה הקיצית בלבד( מתקני משחקים לילדים, בריכ
 בלבד. כדורגל ומגרש כדורעף חופים

מקלחת בבריכה המקורה שני חדרי סטודיו, וחל איסור מוחלט להיכנס לשטח : , בריכה מקורה, , סאונה, חדר כושר, 
 ומקלחת בחדר כושר

 יחד עמי, כי הפרטים שנמסרו לעיל הם אמת. רשם כמנוייםימצהיר בזאת בשמי ובשם בני המשפחה המבקשים לה
בריאותית על פעילותי, פעילות בני משפחתי הנ"ל ופעילות כל אורחי, חלה עלי בלבד ו/או  -ידוע לי כי כל מלוא האחריות הרפואית 

 נהלת הקאנטרי כל חלק באחריות זו.על בני משפחתי הנ"ל ו/או על אורחי, ואין לה
 עות לי הוראותיו ואני מסכים להן.א לידיעתי תקנון הקאנטרי וידועוד אני מצהיר ומאשר כי הוב

כמו כן, הנני מאשר ומתחייב כי הבאתי את כל הוראות התקנון לידיעת בני משפחתי וכי אביא את הוראות התקנון לידיעת אורחים 
 אשר יוזמנו על ידי לקאנטרי )לאחר שישולמו על ידם דמי כניסה כנדרש(.

היה אחראי כי אני ובני משפחתי המצטרפים לקאנטרי בית יצחק כמנויים עפ"י טופס ההרשמה ואורחים אשר אני מתחייב בזאת וא
 , נמלא את כל ההוראות וננהג על פיהן.נשמור על הכללים המפורטים בתקנוןיבואו עמי לקאנטרי, 

 כמו כן ידועות לי זכויות הנהלת קאנטרי בית יצחק הנובעות מתקנון זה.
את עיקרי התקנון ודף נהלים כלליים ואני/אנו מתחייב/ים לפעול ולהתנהג על פי הוראות התקנון ועל פי הוראות  קיבלתי/קיבלנו

 .ההנהלה וצוות העובדים
 

 שם ___________________שם משפחה ________________    תאריך ___________________
 
 

        חתימה _____________________
 

 

 תתאפשר רק ע"י הפעלת תג הזיהוי. בור מנויי קיץע הכניסה לקאנטרי
 .₪ 25 -עלות הנפקת תג זיהוי חדש במקום תג שאבד או נגנב 

 
 

 
 יונפק ע"י הקאנטרי -כרטיס/כרטיסיות  אורח 

 כרטיסיות 2)ניתן לרכוש עד כניסות  לבריכה או כרטיסייתבודדים למנויי הקאנטרי תינתן אפשרות לרכישת כרטיסי אורח  .1
לבריכה בתנאים ובכמות כפי שתקבע הנהלת הקאנטרי מפעם לפעם ואין ההנהלה מתחייבת לספק כרטיסי אורח או  ( בעונה

  מובהר כי כניסתו של אורח בכרטיסיה תתאפשר רק בליווי המנוי המארח.כרטיסיות אורח. 
ו רשאים לשהות בשטח הקאנטרי האורחים יהיו רשאים להיכנס לקאנטרי רק בליווי המנוי שהם אורחיו. כמו כן, האורחים יהי .2

 בכפוף לכך שהמנוי שהם אורחיו ישהה גם הוא באותו הזמן בקאנטרי.
על המנויים תחול האחריות המלאה לגבי התנהגות אורחיהם בשטח הקאנטרי, והם מתחייבים לדאוג לכך שהאורחים  .3

מתקן בו הם עושים שימוש, וכן לנהוג המשתמשים במתקני הקאנטרי, ינהגו בזהירות הראויה המתחייבת מאופיו וטיבו של ה
לפי כל הכללים וההנחיות לגבי המתקן בו הם משתמשים, וכן בהתאם להנחיות והוראות שיינתנו מפעם לפעם על ידי 

 המדריכים ו/או כל גורם אחר מטעם הנהלת הקאנטרי.  
 ההנהלה לא תחליף בשום אופן כרטיס אורח שאבד או נגנב. .4
 קיץ  מנוי "יש רק עניתנת לשימו – סייהיהכרט .5
 2020לקיץ ה תקפה יסייהכרט .6
 על הכרטיסייה בשלמותה או על חלקיה שלא נוצלו לא ניתן לקבל החזר .7
  450בית יצחק ולתושבי  620מחיר כרטיסיה  .8
ניקוב  12או עבור סבא / סבתא של מנוי בתוקף ינוקב "חצי ניקוב" , מעל גיל  12קובים בכרטיסיה : עבור ילד מתחת לגיל ינ .9

 חיד . י
 ומעלה כרוכה ברכישת כרטיס כניסה לקאנטרי. שלושכניסתו לקאנטרי של ילד מגיל  .10
 לא ניתן להעביר / למכור כרטיסיית אורח . .11
 

 
 

 ץמובהר כי בכל מקרה אין העברת מנוי ביטול מנוי או הקפאת מנוי קי
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 כללי

שינוי שעות פעילות הבריכות יפורסם למנויים. הנהלת הקאנטרי רשאית לשנות שעות פתיחה ופעילות לפי שיקול  .1
 דעתה.

שנים בשטח הקאנטרי היא באחריות המנוי בלבד, והם אחראים  18שהיית ילדי מנויים ואורחיהם מתחת לגיל  .2
 שהותם של הילדים בשטח הקאנטרי.להתנהגותם ולמעשי ילדיהם ו/או ילדים שהן אורחיהם כאמור כל זמן 

יש לשמור על הסדר בשטח הקאנטרי, ולהתנהג בהתנהגות הולמת ומכובדת ולהימנע מכל הפרעה לניהול הסדיר של  .3
 הבריכה.

)להלן "ההנהלה"( הזכות לקבל או לדחות כראות עינה בקשות של מועמד או  קאנטרי בית יצחק בידי הנהלת  .4
 .מועמדים לקבלם כמינויים לבריכה

בידי ההנהלה הזכות להפסיק באופן קבוע או זמני חברות של כל אדם במידה של אי קיום תנאי התקנון ו/או תנאי  .5
 .ההרשמה

 

 נהלי התנהגות
 .אסורבשטח הקאנטרי  העישון .1
 הכנסת צידניות לשטח הקאנטרי אסורה. .2
 הכנסת בעלי חיים מכל סוג שהוא לשטח הקאנטרי אסורה. .3
 על כל צורותיו ומתקניו. יש לשמור על רכוש הקאנטרי .4
 יש לשמור על הניקיון בקאנטרי ולהימנע מפגיעה בצמחיה. .5
אין להשאיר חפצי לבוש )ביגוד,נעליים וכו'( במלתחות. להנהלה יש הזכות לסלק ולהשליך לפי שיקול דעתה כל פרטי  .6

ר בשטח הקאנטרי, ואין אין להשאיר בתום הפעילויות בגדים, מגבות או כל ציוד אישי אח .לבוש שיושארו במלתחות
הקאנטרי אחראי לציוד כלשהו שנעזב כאמור. מבלי לגרוע מן האמור, מובהר, כי הקאנטרי לא יהיה אחראי ל לגניבות 

 ו/או אבידות ו/או כל נזק ו/או קלקול שיגרם לרכוש בשטח הקאנטרי. 
 יש להימנע מהפרעה לשלוות המנויים האחרים. .7
 .אסורה בהחלטוג שהוא בשטח המתקן או הבערת אש מכל ס במנגליםשימוש  .8
 .חל איסור מוחלט להכניס כלי נשק מכל סוג שהוא למתקן .9

 אין להפעיל מוסיקה מכל סוג בשטח הבריכה. .10
 

 יש להישמע להוראות המפעילים והעובדים בשטח הבריכה.
 בריכת השחייה

 .א זה. למציל ישנה הסמכות לקבל החלטות בנושים-בעלי שיער ארוך חייבים בחבישת כובע .1
 .ים לשטח הבריכות היא אך ורק לפי אישור ושיקול דעתו של המציל-הכנסת צעצועים ומזרני .2
 .קפיצות לבריכות וכן ריצות בשטח מתקני הבריכה אסורות בהחלט .3
 מותרת רק בעת שמציל נוכח במקום ואך ורק בשעות הרחצה הקבועות. –הכניסה לשטח הבריכה  .4
לפעוטות ולילדים קטנים  אין לאפשר בליווי מבוגר בהיכנסם לכל סוגי הבריכות.ילדים שאינם יודעים לשחות, חייבים  .5

 להיכנס לבריכה ללא בגד ים או חיתול מתאים.
 יש להישמע לכל הוראה או בקשה של המצילים בבריכות. .6
 .השהות והשחייה בבריכות מוגבלים ללוחות זמנים המפורסמים מפעם לפעם וכפופה לנוכחות מציל .7
 .ים ושימוש במסלולי שחייה-וראות והנחיות המציל בכל דבר ועניין )לרבות חבישת כובעייש להישמע לה .8
 .יש להישמע לאנשי בטחון או לאנשים מטעמם בכל דבר ועניין .9

 מגרשי החניה
 .החניה והנהיגה במשטחי החניה חייבים להיות אך ורק לפי הסימונים והתמרורים בשטח .1
 .ולהביא כל הזמן בחשבון אפשרויות של הימצאות ילדים והולכי רגליש לנהוג באזורי החניה בערנות גבוהה  .2
 .רכב חוסם, או רכב שחונה בניגוד לתקנות עלול להיגרר וכל ההוצאות וההשלכות מהגרירה יחולו על בעל הרכב .3
אין הנהלת הבריכה אחראית על כל נזק העלול להיגרם ו/או שייגרם בחניה, בכניסה או ביציאה ממנה לרכב או  .4

 .צים הנמצאים בו עקב פגיעה, גניבה, שריפה, חבלה או כל נזק אחרלחפ
 חנית נכים מיועדת לנכים בלבד. .5

 
 .רשאית לשנות מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי את התקנות הנהלת קאנטרי בית יצחק

 
 

 , בברכה
 קאנטרי בית יצחק


