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 לפעילות פנאי עבור תושביםהכדורגל תקנון שימוש במגרש 

מאפשר לתושבי היישוב לשחק ולהנות ממגרש הכדורגל  ועד מקומי שערי תקווה  
 . והמושקעהמקצועי 

שימוש במגרש ייעשה רק באמצעות קבוצות מאורגנות, בתיאום מראש זמנה וה
 :ועל פי התקנון הבאמנהל המגרש )נציג ועדת ספורט ואורח חיים בריא( מול 

 : מגרש הכדורגל הםבהם ניתן להזמין את השעות הפעילות  .1

 .  23:00ומוצאי שבת עד  19:00עד  | שישי 18:30-23:00ה' בין השעות  -ימים א' 

מגרש בשימוש חופשי על בסיס ועד צאת שבת ה  19:00שעה  ב שישיהחל מיום  .2
 מקום פנוי.

ראש  באחריות הקבוצה למנות  . בלבדהישוב לתושבי  השימוש במגרש מיועד .3
תיאום מועד השימוש. על כל ראש  למנהל המגרש קבוצה שיעמוד בקשר מול 

כתובות  )שמות מלאים,   המגרש רשימת משתתפיםמנהל  קבוצה להעביר ל
 .(וטלפונים

 והזמנת המגרש מתבצעת בכל יום חמישי עבור השבוע הבא הרישום  .4

 ע"י ראש הקבוצה, על בסיס "כל הקודם זוכה". 08:00-20:00השעות  ןבי

 פנות בהודעת ווצא אפ ולהמתין לאישורה אנא הקפידו ל -

   20:00שעה עד לפנות למנהל המגרש אנא הקפידו ל -

   13:00שעה  עד לובימי שישי 

 קבוצה שתרשם ולא תגיע לא תוכל להירשם באותו השבוע שוב. .5

 קבוצה שתרשם ולא תגיע פעמים לא תוכל להירשם באותו החודש שוב. .6

שעות לפני  24הבלעדי, עד  ולהודיע לקבוצה על פי שיקול דעת רשאי ועד הישוב .7
 ית.לטובת פעילות קהילת  מועד המפגש, על ביטול המפגש באופן חד פעמי

אי מילוי הוראות מנהל המגרש תגרום להפסקת פעילות הקבוצה באופן זמני או  .8
 .לצמיתות

הוראות הפעילות או התנהגות לא נאותה לכל מקרה של אלימות, אי ציות לתקנון  .9
של מי מחברי הקבוצה, תגרור הפסקה מיידית של רשות השימוש במגרש 

 .לקבוצה
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משתתפים בלבד, ועליהם השימוש במגרש והמשחק בו הינו באחריות ה .10
בלבד חלה האחריות לוודא כי הם כשירים מבחינה בריאותית לעשות שימוש 

 . במגרש כמו גם לדאוג לכיסוי ביטוחי אישי לתאונות אישיות ו/או פציעות

הכנסת מזון ומשקאות )מלבד מים( למתחם המגרש אסורים בהחלט. חל  .11
מגרש, חל איסור על איסור חמור על עישון והדלקת כל סוג של אש בשטח ה 

הכנסת בעלי חיים לשטח המגרש, חל איסור מוחלט על השמעת מוזיקה בזמן 
 .השימוש במגרש

תקווה    שערישעות השימוש המפורטות בנוהל זה, מיועדות לקהילת תושבי  .12
  בשעותפעילות  בלבד ולמשחק חובבני. חל איסור מוחלט לגופים חיצוניים לקיים 

  הללו.

פעילות בתשלום מכל סוג שהוא, אימונים אישיים או קבוצתיים מאורגנים,  .13
ית יש לפנות  משחקים רשמיים או כל דבר החורג מפעילות קהילתית חובבנ

 ת תרבות ופנאי בשערי תקווה:מנהל ל

 tikva.muni.il-Hadass@shaarey אימיילאו ב  4544424-052הדס סייג 
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 וועד מקומי שערי תקווה 
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