
מוזיאון הרצליה קמפינג אמנות וקולנוע בגן הפסלים של  - Artcamp ברוכים הבאים ל
 לאמנות עכשווית

 במתחם. נהליםעל מנת שתוכלו להנות מהשהייה במקום חשוב שתקראו ותאשרו את ה

 תקנון ונהלים:

 6.8.2021ועד  17:00החל מ  5.8.2021מותרת בין התאריכים במתחם האוהלים השהות 
 10:00בשעה 

 לתושבי תתאפשר הקמפינג לאיזור ההרשמה, הפעילות באירוע פתוחה לקהל הרחב
 .הרצליה

כרטיס לאוהל מראש. המתחם מוגבל על מנת ללון במתחם האוהלים יש להירשם ולרכוש 
 ולא תתאפשר כניסה לאוהלים נוספים. ידוע מראש אוהליםלמספר 

ם )גודל האוהל לא יעלה סטנדרטי במתחאוהל מקום להקמת נפשות עבור  4ל הכרטיס הינו 
 ר האחריות על אספקת אוהל במידות הנ"ל חלה על המשתתפים.מט  2/2.5על 

 למשרדי מוז"ה   פנו , אנאנפשות 4עולה על  ןמשפחות גרעיניות שמספר הנפשות בה
 על מנת  לשריון הרשמה מיוחדת לאוהלים גדולים.  09-9500762בטלפון 

למי  למתחם הלינה לא תתאפשר כניסה  –אנא מלאו את הפרטים הבאים באופן מדויק 
  ההפקהששמו אינו מופיע ברשימת 

  _______    שם משפחה __________הורה  שם .1
 _______    שם משפחה __________הורה  שם .2
 גיל _______ _______    שם משפחה __________הילד  שם .3
 __גיל _____  _______    שם משפחה __________הילד שם .4

 

 לכניסה ושהייה במתחם הקמפינג:אני הח"מ קראתי ומאשר את התנאים להלן 

 ילד שישתתף ללא השגחת  .ומעלה בליווי הורים 3גיל הכניסה למתחם מ
אחד  י מבוגר אחראי יידרש להביא אישור הורים חתום ע"  בליוויהוריו אלא 

 וצילום ת"ז של אחד ההורים. םהורי

 ותנית בבידוק בטחוניהכניסה למתחם מ 

  לבעלי צמידי זיהוי בלבד ובהצגתם  לינהלמתחם הביום האירוע הכניסה 

  לא ינתן חוזרבמייל השהייה והלינה במתחם היא בהתאם להזמנה שאושרה ,
 ספי לאחר ההרשמה.החזר כ

 ולפעול  יש למלא אחר הוראות הבטיחות ולהישמע לבעלי התפקידים במתחם
 לפי הוראות משרד הבריאות לאותה העת.

 אמכל סוג שהו לרבות גזיותהבערת אש או שימוש בגז ה אסור . 

 פינת קפה תהיה במתחם לרווחת המשתתפים.

 .חל איסור על הכנסת משקאות אלכוהוליים 

 ואופניים מכל סוג  חל איסור על הכנסת כלי נשק, כלי זכוכית ובעלי חיים
 .שהוא

  והצבתו במתחם שהוקצה להם בלבד.  שתתפיםהמציוד הקמפינג באחריות
 לא תתאפשר פריסה של ציוד לרבות רשתות הצללה מעבר לשטח האוהל.



  אין להתחבר או לקשור ציוד לפסלי הגן. 

  להתחבר לנקודות חשמלאו אין להפעיל מערכות הגברה.  

  פסלים משטח גן הבסיום האירוע מתחייב כל משתתף לפנות את אוהלו
 שהה נקי.ולהשאיר את השטח שבו 

 כניסה ללא ליווי  לא תתאפשר ,הפעילות מיועדת למשפחות עם ילדים צעירים
 .מבוגר

 ן הוא על אחריותן מהאחריות על המזון והשתייה שהמשפחות מביאות עי
בד ואין למארגני האירוע אחריות על מזון לרבות אלרגיות ורגישויות לב

 שונות.

 האוהלים באחריות  האחריות על הציוד ועל החפצים או הרכוש במתחם
  המשתתפים בלבד.

  /ההשגחה והאחריות על הילדים בעת אירוע קמפינג אמנות הינה על ההורים
 המבוגר האחראי המלווה אותם מטעם המשפחה.  

 

 נות לאנשי צוות המתחם או לטלפון:בכל שאלה או בעיה ניתן לפ
 1שלוחה  9500762-09

 

 חתימה: _____________________ 

 

 החתום יש לשלוח לכתובת מייל:את הטופס 

muzaoffice.museum@herzliya.muni.il 
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