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כל מנוי מגיל 5 ומעלה מחוייב בתג כניסה 
בעלות 25 ש"ח. הכניסה רק ע"י העברת התג 

האישי )כולל ילדי החוגים(
אובדן התג יחוייב בתשלום חדש.

נזק  ו/או  לפגיעות  אחראית  תהייה  לא  המרכז  הנהלת 
המרכז. במתקני  נכון  לא  משימוש  למנוי  שיגרמו 

הוראות  לפי  השנתית  ההתחיבות  את  להפסיק  רשאי  מנוי 
כרוכה  השנתית  ההתחיבות  הפסקת  הצרכן.  להגנת  החוק 
בתשלום דמי המנוי עד למועד הפסקת ההתחיבות, בתוספת 
החודשי  המחיר  על  יתבסס  הביטול  דמי  חישוב  ביטול.  דמי 
למנוי  350ש"ח  שהינו  ההתחיבות,  במסלול  שלא  הגבוה 
משפחתי. למנוי  ש"ח   650 זוגי,  למנוי  ש"ח   500 יחיד, 

אין להכניס בעלי חיים לשטח הבריכה.

למתחם  מזכוכית  שתיה  ובקבוקי  מסטיקים  להכניס  אין 
הבריכה.

חל איסור מוחלט להכנסת מזון לשטח המקורה.

הרחצה בבריכה לבעלי שיער ארוך עם כובע ים חובה.

הרחצה לילדים עד גיל 9 בבריכה המרכזית בליווי מבוגר מגיל 
15 ומעלה בלבד.

אין להבעיר אש בשטח הבריכה /חורשה.

הנהלת הבריכה אינה אחראית על אובדן ציוד.

יש להתעדכן במידע השוטף המתפרסם על גבי לוח המודעות.

הנהלה רשאית לסגור את הבריכה לצורך החלפת המים או כל 
סיבה אחרת המחייבת את סגירתה.

הזכרון  יום  ביום השואה,  סגורה למתרחצים  הבריכה  תהיה 
כיפור. וביום  צה"ל  לחללי 

יש לצאת מהמים 15 דקות לפני סגירת הבריכה.

תקציר ידיעות ונהלים

swimmingpoolg1234@gmail.com

מועדון כפרי גדרות
מועדון כפרי גדרות

עונת  
המנוייםהמנויים



במועדון פועלות שתי סאונות. לנשים 
במלתחות   הממוקמות  ולגברים 
לאחרונה   ונעימות.  נקיות  חדשות, 
ברזים  הרחצה  בחדרי  הותקנו  
מהנה  בסאונה  השהייה  חכמים. 
והנפש.  הגוף  לניקוי  מקום  ומהווה 

בריכת שחיה מקורה ומחוממת

בריכת פעוטות בחודשי  הקיץ

מלתחות ושרותים

סאונה פינית יבשה

חדר כושר-הדרכה צמודה

מזנון מגוון

מדשאות ופינות ישיבה

סככות צל

חורשת אקליפטוסים

מתקני משחקים לילדים

טניס שולחן

בריכת הפעוטות

ליהנות  ניתן  הפעוטות  בבריכת 
ממתקני משחק חדשים ומפיתוח סביבתי 
וההורים. הילדים  להנאת  מרענן 

הכניסה לתינוקות לכל הבריכות עם טיטול מיוחד למים. 
על אחריות ההורים בלבד. בבריכת הפעוטות  הרחצה 

ימות  בכל  פועלת  והמחוממת  המקורה  השחייה  בריכת 

מים  של  ואיזור  לשחיינים  שחיה  מסלולי  בבריכה  השנה. 

15:00- השעות   בין   א’-ה’  בימים  למשחקים.  רדודים  

19:30   מתקיימים   במהלך כל השנה חוגי שחיה למתחילים 

אומנותית. שחיה  חוגי  וכן  ותחרותי  עממי  ומתקדמים. 

)החוגים בתשלום ההרשמה במתנ”ס גדרות(.

המתקנים הפועלים במועדון

פעילות במים

חדר הכושר

סאונה

חמים.  במים  הגוף  שטיפת  לאחר  נכנסים  הסאונה  אל 
מומלץ  בלבד.  מגבת  על  וישיבה  ים  בבגד  הכניסה 
ברציפות.  דקות  מ-15  יותר  בסאונה  לשהות  לא 

הכניסה לסאונה מגיל 15

מנוי קיץ משפחתי
לחודשים יולי-אוגוסט

1500 ש"ח

לבד!
מנוי קיץ לתושבי גדרות ב

מגוונת  מפעילות  ליהנות  יוכלו  הבריכה  מנויי 
לרשות  והמושקע.  החדש  הכושר  בחדר  ועשירה 
כוח  מכשירי  מקצועיים.  כושר  מתקני  המנויים 
איכותית.  חברה  תוצרת  אירוביים   ומכשירים 
על  לשמור  לכם  יעזרו  והמדרכים  המתקנים 
הבריאות ולפתח את הכושר הגופני באווירה נעימה.

הכושר  בחדר  בפעילות  המעוניינים  בריכה  מנויי 
חוק  פי  על  המחוייבת  ביטוח  באגרת  יחוייבו, 
בעלות   15-20 בגילי  )נוער  לשנה  ש"ח   180 בעלות 
רפואי. אישור  להמציא  יש  לשנה(.  ש"ח   120 של 

מנויים ונהנים

ארועים  מספר  נקיים  הקיץ  בחודשי 
הבריכה במתחם  לילדים  ומופעים 




