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______/___/
טופס בקשה לעריכת טקסים בגן לאומי קיסריה



או במייל,:
יש לשלוח את טופס הבקשה לפקס שמספרו 04-6262056
 yaarava@npa.org.ilוזאת לא יאוחר משלושים ימי עבודה לפני המועד המבוקש.
לא תתקבלנה פניות טלפוניות.
בקשה שנתקבלה תטופל בתוך  10ימי עבודה ,ותשובה תישלח למבקש בדוא"ל בלבד.
באחריות המבקש לעקוב אחר הבקשה.
 .1מיקום הטקס יתאפשר ברחבת העוגנים מצפון להיפודרום – עד  500איש.
 .2משך זמן הטקס יהיה עד שעה וחצי ובהתאם להנחיות מנהל האתר.
 .3יתאפשר ליווי מוסיקלי ושירה ,מוגבל לעד  3נגנים וזמר ולא יעלה על חצי שעה
ממשך הטקס .קיימת אפשרות להשכרת מערכת הגברה מקומית או מערכת הגברה
שעוצמתה אינה תחרוג ממתחם הטקס.
 .4אסורה הכנסה של מזון ושתייה למתחם הטקס (למעט מים ויין) .ניתן להוסיף כיבוד
קל במתחם המיועד לכך ועל פי הנחיות מנהל האתר.
 .5לא תותר הצבת הצללה או מתקנים כלשהם למעט חופה.
 .6קיימת אפשרות הצבת כסאות מעץ או מפלסטיק .ניתן להשכיר במקום כסאות
פלסטיק ובתאום מראש.
 .7תאורת בטיחות עפ"י הנחיות הבטיחות במידת הצורך ,בתאום עם מנהל האתר
ובאישור בכתב.
 .8לא יתקיימו טקסים בערבי שבת ,שבתות וחגי ישראל.
 .9הבקשה תידון על בסיס מקום פנוי.
 .10מובהר כי הרשות תגביל את המועדים ותדירות עריכת הטקסים באתר על פי שיקול
דעתה ועל מנת לשמור על האתר וערכיו .הרשות אינה מתחייבת לאשר כל בקשה,
והיא רשאית לסרב לבקשה בין היתר משיקולים של שמירה על בטחון הציבור
ובטיחותו ,שמירה על ערכי טבע נוף ומורשת ,שיקולים מנהליים ואחרים של הרשות.
 .11לא תיפגע נגישות הציבור הרחב למוקדים המרכזיים באתר ולא יאושרו טקסים רבי
משתתפים בשעות הפעילות.
 .12לא תישמע כנגד הרשות ו/או מי מעובדיה כל טענה מכל מין וסוג בקשר עם עריכת
הטקס ,והרשות לא תהיה אחראית כלפי המבקש ו/או כל מי מטעמו בקשר ו/או בנוגע
לטקס.
 .13הגשת בקשה זו מהווה הסכמה לכל האמור בבקשה ובתיק הטקסים המופיע באתר
האינטרנט של הרשות.
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מחירים:
א .קיום הטקס כפוף להסדרת התשלום מראש לפי דרישת הרשות.
ב .התשלום יכלול דמי כניסה עבור המשתתפים כפי שמקובל באתר
דמי כניסה
מחיר

סוג

39.00 ₪

מבוגר

24.00 ₪

ילד

33.00 ₪

מבוגר בקבוצה

20.00 ₪

ילד בקבוצה

33.00 ₪

סטודנט

20.00 ₪

אזרח ותיק

ג .טקס שבגינו יש להוציא הוצאות נוספות כגון הובלת ציוד ,פיקוח למניעת נזק
לממצאים הארכיאולוגים וכדומה – התשלום יהיה  ₪ 200לכל שעה לעובד ,בהתאם
למספר העובדים שיידרשו.
ד .מערכת הגברה  -קיימת אפשרות לשכור באתר בתאום מראש מערכת מתאימה ואיש
הגברה בעלות כוללת של  ₪ 500לטקס .עלות השכרת כיסא פלסטיק  ₪ 10ליחידה.
ה .מעבר לשעות הפעילות – משעת סגירת האתר ועד שקיעה ,תיגבה תוספת תשלום של
 ₪ 200לכל שעה לעובד עבור פיקוח ,בהתאם למספר העובדים שיידרשו וכן תשלום
עבור עלות מאבטח .עריכת הטקס כפופה לחתימה על חוזה לפי דרישת הרשות.
ו .על עורך הטקס להחזיק בכל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין.
ז .הטקס לא יכלול כל אלמנט מסחרי.
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יש למלא את הפרטים הבאים:
אופי האירוע/מהות הטקס_____________:
שם הקבוצה_____________________ :
תאריך האירוע____________________:
שעת הגעה______________________ :
שעת סיום משוערת ________________ :תותר פעילות עד שקיעה בלבד
כמות אנשים_____________________ :
שם איש הקשר____________________:
מספר טלפון ראשי__________________:
מספר טלפון נייד___________________:
כתובת דואר אלקטרוני________________:
האם יש צורך בכיסאות וכמה?_________ * עלות השכרת כיסא .₪ 10
האם יש צורך במערכת הגברה? כן/לא * עלות השכרת מערכת ואיש הגברה  ₪ 500לאירוע.


יש לציין הערות כאן:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

שם מבצע ההזמנה ,תפקיד וטלפון:
___________________________

חתימה:
___________________

========================================================
==
תאריך אישור הבקשה____/____/___:
(חלק זה הינו לשימוש האתר בלבד)
אישור רשות הטבע והגנים ,גן לאומי קיסריה:
הריני לאשר בזאת את קיום טקס _________________

במתחם _______________

בתאריך ___________ תותר פעילות בין השעות ___________________ בלבד.
מספר כסאות נדרש____________ סה"כ עלות השכרת כסאות_______________:
מספר פקח/ים נדרש _________:סה"כ עלות פקח/ים___________:
מספר מאבטח/ים נדרש _____________ :סה"כ עלות מאבטח/ים______________:
בהתאם לכתוב לעיל סה"כ לתשלום בנוסף על דמי הכניסה לאתר__________________:
* יש להסדיר התשלום טרם האירוע
חתימה________________:
שם ותפקיד המאשר_________________:
מרחב קיסריה ,מחוז צפון
טל' ,04-6267080 :פקס04-6262056 :
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