
 

 

 תקנון סיורים  
), מזמינה אתכם להצטרף לסיורים  "מיה"מיה (תשתיות המים של הוד השרון) בע"מ (להלן:  

 . הפארק האקולוגיה"אחו לח" ומכון טיהור השפכים,  מודרכים באתרים הבאים: 

 הסיוריםעל 

 הסיור באתרים ללא עלות ומחייב תיאום מראש.   •

 .בהתאם לשיקול מיה קיום הסיור מותנה ברישום מינימום •

 . בהקשר להנחיות הקורונה הסיור יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות •

 ומעלה.   5הסיור מתאים לגילאי  •

אחראי   הו/או מי מטעמ  מיה (תשתיות המים של הוד השרון)ין כי בכל מקרה, אין יצו •

 .על נזקי גוף או רכוש של מי מהמשתתפים בסיור

 .את המשתתפים בויצלמו  הסיורידוע למשתתף כי מארגני  •

מאשר • באתר  המשתתף  הצילומים  לפרסום  הסכמתו  של    את  ,  מיה האינטרנט 

ובפלטפורמות פרסום של מי מהם בסלולר, לרבות לצרכים שיווקיים, ומוותר על כל  

 טענה או תביעה, כספית או אחרת, בקשר עם השימוש בצילומים ופרסומם. 

 

 המבקרים

ריך, ללכת במסלול המסומן ולהקפיד על הוראות על המבקרים להישמע להוראות המד •

 הבטיחות.  

הצורך • במידת  המסלול.  כל  לאורך  נחוצה  הבטיחות  הוראות  על  כתוצאה    הקפדה 

, ייעצר ואף  ממפגעים שיתגלו בדרך ו/או הפרה של הוראות הבטיחות על ידי המבקרים

   יסתיים הסיור.

וביגוד    עליים נוחות להליכה הסיור נערך בשטח פתוח לכן יש להצטייד בכובע, מים, נ •

 . מתאים

הקשור  • בכל  הסיור,  בעת  סביר  דעת  שיקול  להפעיל  המודרכת  הקבוצה  חברי  על 

 להתנהלות בשטח פתוח. 

אין לטפס על עצים או על מסלעות, אין לרוץ בשטח ויש להיזהר מהחלקה על אדמה   •

 רטובה. 

 אין לקטוף פרחים, עלים, גבעולים וכדומה במהלך הסיור. •

להשליך או להשאיר כל פסולת במהלך הסיור. יש לאסוף את הפסולת ולהשליכה  אין   •

 בפחים המיועדים לכך בתוך הסיור. 



 

 

 

   הרשמה

 לרישום יש להירשם באתר לפי ההנחיות.  •

 לאחר מכן יש ללחוץ על "רישום". תועברו לטופס ההרשמה, אותו יש למלא בשלמותו.   •

 הסיור יאושר סופית במייל חוזר.  •

 

 נגישות

המותאם   • לסיור  תיאום  לבצע  מוגבלות  יש  עם  שמספרו  לאנשים  הטלפון  -09דרך 

7707555 . 

 

 שינוי או ביטול מועד סיור  

לה • יש  שנקבע  סיור  מועד  ביטול  או  שינוי  על  לצורך  וללחוץ  הבאה  לכתובת  יכנס 

הבאה:   הדוא"ל  כתובת  דרך   / טלפוני  קשר  ליצור  או  סיור"  מועד  "שינוי/ביטול 

 kehila@mayawater.co.il 

מיה שומרת לעצמה את הזכות לדחות/לבטל את הסיור משיקוליה בכל עת ותוך מתן  •

 וא"ל לנרשמים.  הודעה מראש באמצעות ד

 הסיורים לא יתקיימו בתנאי מזג אויר קיצוני.   •

 

 הגעה

 יש להגיע כרבע שעה לפני תחילת הסיור.   •

 ההגעה לאתרים מבוצעת באופן עצמאי.  •

קשרלתיא  • ליצור  יש  אוטובוסים  כניסת  הבאה:   ום  הדוא"ל  כתובת  דרך 

kehila@mayawater.co.il 

 יצירת קשר 

 09-7707555טל': 

 kehila@mayawater.co.ilדוא"ל: 
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