נוהל אירועים חצר ראשונים

29.10.2015

חצר הראשונים בדגניה הינה לב של היסטוריה ,שייכות ,וקשר של אנשי דגניה למקום .אנו שומרים על פינה
זו כמקום בעל משמעות אישית וקהילתית .אנשי דגניה אוהבים להשתמש במקום לאירועים משפחתיים
בעלי משמעות .כדי לשמור על המקום ,ובמקביל ,לאפשר שימוש חברים בחצר ,להלן הסדרי ונהלי שימוש
במתחם חצר הראשונים:
 .1מתחם חצר ראשונים מיועד לשימוש חברים באירועים משפחתיים בלבד.
 .2החבר המזמין יגיע לשיחה עם אחראי המתחם להזמנת המקום ולחתום על מסמך בקשה זה.
 .3החבר המזמין יעדכן את מסעדת ( 1910לפי הסכם הפעלה בין דגניה ומסעדת  ,)1910מנהל העמותה ,רכז
נוי ,מנהל קהילה על מועד קיום האירוע ,מספר המשתתפים הצפוי והמתכנת.
 .4לחצר ראשונים לא יכנסו עם כלי תחבורה .ניתן להחנות ע"י שער הכניסה לחצר ולפרוק סחורה .יש
לתאם עם החצרן להזזת המחסום ליד האלונית כדי שיהיה מעבר למכוניות.
 .5יבוצע סיור בשטח יחד עם החשמלאי של דגניה כדי להראות לחבר המזמין את כל חיבורי החשמל
העומדים לרשותו.
 .6אין לצלות בשר בתוך שטח החצר.
 .7אין להשתמש או להזיז את עגלת העץ הישנה שבחצר.
 .8במידה ומעוניינים להקים אוהל הצללה לשטח הדשא ,יוקם האוהל ביום האירוע ויפורק מיד בסיום
האירוע.
 .9אין לתקוע בשטח החצר בזנטים או יתדות.
 .10אין לתקוע דיבלים/מסמרים/אקדח סיכות בקירות ובמדרגות מהעץ שבחצר.
 .11מוסיקת דיסקו רקע – לפי חוקי המדינה .באמצע השבוע עד  23:00בימי שישי עד .24:00
 .12ציוד קייטרינג – יש לתאם עם אחראי המתחם את הכנסת הציוד לשטח בכדי למנוע הפרעה לחברים
ולעובדי החצר ו/או פגיעה בשטח המרוצף ו/או הדשא.
 .13על החבר המזמין למנות איש קשר מקומי שירכז ,יתאם וינהל את כל הספקים המגיעים לכאן.
 .14מומלץ להזמין ריסוס נגד זבובים  /יתושים ולידע את האחראי בכדי שיעדכן את בעלי המסעדה.
הריסוס יהיה ע"ח החבר המזמין ויהיה בתאום עם האחראי מדגניה על הדברה.
 .15חובה על החבר המזמין לבצע  -על חשבונו ,עריכת ביטוח לאירוע דרך הנהלת החשבונות של דגניה.
 .16כניסת משאיות לפריקה מכיוון מגרש הטניס – החבר מזמין האירוע או איש קשר המקומי חייב להיות
נוכח בכניסתם.
 .17ניקיון החצר – באחריות החבר המזמין להשאיר למחרת האירוע חצר נקיה ושטופה.
 .18פחי אשפה ופינוי אשפה – באחריות החבר המזמין לדאוג לתוספת פחי אשפה  /צפרדע ליום האירוע ,ו-
לפנות אשפה מהמקום מיד לאחר האירוע.
 .19שטח האירוע יהיה בשטח חצר ראשונים בלבד ולא יגלוש מעבר לתחום חצר ראשונים.

 .20במידה ובעקבות האירוע נגרם נזק לחצר ראשונים ,מדרכות ו/או משטחי הדשא ו/או המרצפות או בכל
מקום אחר בשטח האירוע – יבוצע התיקון ע"י דגניה ועל חשבון החבר המזמין.
 .21המחיר הינו לחבר דגניה בלבד .המחיר איננו כולל שימוש במועדון ,חדר ישיבות ,ביטוח וכל הוצאה
הנדרשת לקיום האירוע.
 .22עלויות שימוש לחברים במתחמי החצר השונים:
 .1עלות שימוש בחצר –  + ₪ 1,000מע"מ.
 .2מועדון לחבר –  + ₪ 200מע"מ.
אין להוציא ריהוט מהמועדון לחבר ואין להשתמש בו לשימוש הקייטרינג .המועדון יהיה
לשימוש המשפחה לאירוח או לישיבה בלבד.
 .3חדר ישיבות  + ₪ 100 -מע"מ.
אין להוציא ריהוט מחדר הישיבות ואין להשתמש בו לשימוש הקייטרינג .חדר הישיבות יהיה
לשימוש המשפחה לאירוח או לישיבה בלבד.
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