מחנה ספורט

קיץ 2021
בהנהלת שלומי אמון

מרכז הספורט בקרית אדמונד י .ספרא ,מזמין את ילדכם
להצטרף למחנה קיץ חוויתי באווירה מקצוענית
עם התמחויות במגוון ענפי ספורט במרכז הספורט הגדול והאיכותי בעיר!
מיועד למסיימי גן חובה-כיתה ה׳

קייטנה ברמה של אוניברסיטה

הורים וילדים יקרים
בחופשת הקיץ מציע לכם מרכז הספורט קייטנת ספורט ופנאי ,המשלבת פעילות
ייחודית ,מהנה ומלאת אטרקציות ,חוויות ואתגרים .לרשות הילדים עומד מגוון עשיר של
מתקני הספורט האיכותיים בעיר

מחזור א' ›  › 25.7-5.8.21בוגרי גן חובה  -בוגרי ה'
מחזור ב' ›  ›8.8-19.8.21בוגרי גן חובה  -בוגרי ה'
מחנה שחיה

לימוד שחיה
ושיפור הסגנון
בהנחיית צוות
מדריכי "נולד
לשחות"

מחנה כדורגל
בהדרכת צוות
מאמני הפועל
קטמון ירושלים

מחנה ספורט

כדורעף ,טניס,
כדורסל ,שחיה,
קשתות אולימפיות
ועוד

פעילות נינג'ה אתגרית בכל המחנות!
■ ימים ושעות הפעילות:
ימים א’-ה’
14:30-08:00
*אפשרות ליום ארוך
עד ( 16:00בתשלום)
■ תוכנית המחנה:
כוללת פעילות מודרכת
בהתאם לנושא ופעילות חברתית.
כל מחנה יתמקד בחלק מהיום
בפעילות הייחודית לו ,ובשאר הזמן
בפעילות ספורט ובפעילות חברתית.

מחנה מחול
ואומנויות

היפ -הופ,
ברייקדאנס,
התעמלות קרקע,
דראמס אלייב ועוד

מידע ותקנון
צוות המדריכים

ביטול

צוות מקצועי ובעל ניסיון ,המורכב ממדריכים מוסמכים
בתחומי הספורט השונים ,וממדריכים חברתיים ,בעלי
ניסיון הדרכה בתנועות נוער ובמסגרות פעילות שונות,
בהתאם לנדרש בחוק.

ביטול ההרשמה יתבצע במכתב מודפס שישלח
למשרד הלקוחות בדואר אלקטרוני:
cosellcamp18@gmail.com
 )1ביטול מחזור א' :עד5.7.21 -
ביטול מחזור ב' :עד19.7.21 -

הילדים ייהנו מארוחת בוקר בכפוף לאישור משרד הבריאות
ומארוחת צהריים בשרית הכוללת תוספות( .לילדים
צמחוניים תינתן ארוחה מותאמת).

* ביטול יזכה בהחזר תשלומים שנגבו בניכוי  150ש”ח
(דמי טיפול ארגוני).
* לאחר מועד זה ועד תחילת המחזור יגבה שליש
ממחיר הקייטנה.

הרישום יתבצע באתר או על גבי טופס הרשמה שניתן
להוריד מהאתר.
 )1ההרשמה לקבוצות שמכסתן התמלאה תיסגר.
הקליטה בקבוצות תעשה לפי סדר הגעת הטפסים.
 )2השיבוץ לקבוצות ייעשה תוך התייחסות לבקשות
שתופענה בהערות.
 )3יש לוודא את הגעת טפסי הרישום למשרד
הלקוחות.
 )4ההרשמה הינה לתקופה מלאה ,לא ניתן לבצע
הרשמה לתקופה חלקית.

 )2לאחר תחילת כל אחד מהמחזורים ,לא יוחזרו
דמי ההשתתפות ,כולל בגין ימי אי הופעה או
מחלה.

ארוחות

נהלי הרישום

תעריף הקייטנה

■
■

 1,400ש״ח

לסטודנטים ועובדי האוניברסיטה העברית*
לגימלאי האוניברסיטה ולמנויי מרכז הספורט

 1,220ש”ח למחזור אחד.

* המחיר כולל צהרון או הסעה להר הצופים (הלוך וחזור)
ההסעה תגיע להר הצופים בשעה .15.45
הסעות יתאפשרו בכפוף לרישום מינימום
של  15ילדים
*סטודנטים בתוכנית לימודים מעל 60%

■

■

לנרשמים לצהרון (עד לשעה )16:00

תוספת תשלום  300ש”ח.

למשתתפים במחזור נוסף ברצף ,או ילד שני
במשפחה (באותו מחזור)

 1,160ש”ח .אין כפל הנחות

להרשמה מוקדמת

 1,220ש״ח
■
■

הרשמה מוקדמת למחזור א+ב עד ה 1.7.21
הטבה נוספת לנרשמים בהרשמה מוקדמת:
 2כניסות לבריכת השחייה

אין כפל הנחות

מחזורים א'-ב' › גן חובה  -כיתה ה'

מחנה שחיה

מחנה בניהולו של שלומי אמון וצוות
המדריכים המקצועי של מרכז הספורט
המחנה מיועד לילדים בעלי הרגלי מים
המעוניינים ללמוד ולשפר את סגנון
השחייה וללמוד טכניקות נוספות
בשחייה.
במהלך המחנה ,ייהנו הילדים משיעורי
שחיה עם צוות המדריכים של “נולד
לשחות” ,ובנוסף הילדים ייהנו
מפעילויות יצירה ,אומנויות לחימה,
כדורעף ,טניס שולחן ועוד.

מחנה כדורגל

בהדרכת צוות מאמני הפועל קטמון ירושלים
מחנה הכדורגל ,מזמין אתכם הילדים,
שרוצים ליהנות בחופשה גם מחוויות כדורגל
וקט-רגל איכותיות ומהנות.
מה במחנה? יסודות המשחק ,שליטה בכדור,
משחק קבוצתי ,תרגילים במגרש ועוד...
המחנה מיועד לילדים המעוניינים להיחשף
לעולם הכדורגל ולילדים שמתאמנים
בקבוצות כדורגל.

מחזורים א'-ב׳ › גן חובה  -כיתה ה'

מחנה מחול ואומנויות

תמיד חלמתם על ריקוד ויצירה?...
עכשיו תתנסו!
את המחנה ידריכו צוות מדריכי
מחול מוסמכים ומקצועיים בתחומם

מקצועות המחול:

היפ -הופ ❘ ברייקדאנס ❘
התעמלות קרקע ❘ דראמס
אלייב ❘ ועוד

מחנה ספורט

מחנה המיועד לילדים ולילדות
המעוניינים בפעילות חווייתית ומהנה
ובהתנסות במגוון ענפי הספורט
אוהבים ספורט?
רוצים לנסות ולהתנסות בתחומים
נוספים?
במחנה הספורט תיהנו מ:
כדורגל ,כדורסל ,שחייה,
בייסבול ,הוקי ,טניס,
טניס שולחן ועוד.

מידע כללי ופרטי התקשרות

מתקני הפעילות

לרשות הילדים המשתתפים במחנות הנופש,
עומדים מתקני מרכז הספורט הגדול והאיכותי בישראל:
■ בריכת שחייה ענקית
■ אולמות סטודיו משודרגים וממוזגים
■ אולמות ספורט ,מגרשי טניס משודרגים ואיכותיים
■ אצטדיון לאתלטיקה-קלה ,מדשאות
■ שטחים מוצלים רבים וחדרי פעילות
■ לרשות ההורים עומד
מגרש חנייה גדול ומרווח.

הרשמו
עוד היום!

להרשמה כנסו לאתר:

www.cosell.co.il/ram

שעות פעילות משרד הלקוחות:
18:00-11:00
יום א’		
יום ב’ ,ג’ ,ד׳ 18:00-09:00
17:00-09:00
יום ה’		
משרד הלקוחות
079-6999106
cosellcamp18@gmail.com

