
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   שם היישוב/קיבוץ/ארגון: 

   איש הקשר:

   נייד:

   מייל:

   תאריך הפעילות:

   )שעתיים( שעות הפעילות:

   כמות משתתפים: 

   קהל יעד: 

   :מקום הפעילות



 
 

 פאן באופן & אצטרובלים מתמחה בהעברת סדנאות ירוקות
 מקוריות וייחודיות מעולם המיחזור איכות הסביבה והיצירה מן הטבע!!!

 מתמחים בהפעלת קהל רב של משתתפים
 מגיעים להפעלה עם צוות מדריכים מיומן

 שפע של חומרי טבע ומיחזור
 דוגמאות רבות להמחשה

 אין הגבלה בכמות היצירות
 !עם הראש, הידיים והדמיון הסדנאות הן כיף אחד גדול של מיחזור

 סדנאות במחיר אחד  3 אנו מגיעים עם
 איצטרובלים חומרי טבע

 מיחזור בקרטון      
 במבוק     

 וגמאות ברוח החגד - שלל דוגמאות בהתאם לחתך גיל על פי בחירתנו וניסיוננו

 הסדנא נערוך הגרלה ליצירה היפה ביותר  בהמהלך

 ים(כרטיס 5 -₪  1000פרס לזוכה כרטיס כניסה משפחתי לאינדיפארק!) בשווי   
 :אנו מגיעים עם

 מגוון עשיר של חומרים מן הטבע  •

 מגוון זרעים לקישוט והדבקה •

 (10)עבודה עם אקדחי הדבק החם מגיל  אקדחי דבק חם, ודבקים קרים  •

 קידוחים וחיתוך )באחריות המדריכים(שולחן  •

 עמדת דוגמאות מגוונות להמחשה •

 \הסדנה באחריות והדרכה של צוות מדריכים מיומן ומקצועי •

 הפעילות חופשית ואינה מוגבלת במס' היצירות •

 נציג מטעמכם יהיה נוכח בזמן ההתארגנות •
 כמות היצירות ללא הגבלה*         
 מוצגים בסגנון המאסטר שף*כל החומרים          

 : ופן הפעילותא         

 שעתיים! –משך הפעילות  –פעילות זורמת חופשית  •

 אנו מגיעים כשעתיים לפני תחילת הפעילות להתארגנות, יש לוודא שמקבלים אותנו בשעה זו •

 ייעשה בליווי מבוגר מטעמכם 10שימוש בדבק חם, מתחת לגיל  •
 לתשלום : סך הכל        
 (15/01/20-01/12/19לפני מע"מ )תקף בין התאריכים ₪  990,2 –מבצע חנוכה        
 (22/02/20-15/01/20לפני מע"מ )תקף בין התאריכים ₪  990,3 –מבצע טו בשבט        
 ₪  550דרום ₪ ,  450מרכז ₪ ,  350נסיעות: צפון :        
 צרו קשר-קיום בסדנא, חבל אילות , אילת , דרום מבאר שבע יחוייב בתוספת עלות ל מדרום לו , אזור הערבהוים המלח  אזורים -*שימו לב        

 תנאים כלליים:        

 להקצות שולחנות. מיקום הפעילות ללא עליית מדרגות. אצטרובליםבאחריות  •

 חובה!  –להקצות נקודת חשמל  המזמיןבאחריות  •

 פריקה סמוך למקום הפעילות וללא מדרגות  •
 תנאי העסקה והתשלום:       

 בלבד מיום הוצאת ההצעה 30-המחירים הינם עבור עסקה זו בלבד, והינם תקפים ל •

 צק מזומן במקום    -אופן התשלום •

 נא חתימתך בספח המצורף •

 ההצעה על חתימתכם בזמן פנוי מקום בסיס על סופית ייסגר התאריך •

 כל תביעה שתגיע ,  האישורים הרלוונטיים מול הרשויותעל האירוע לרבות כל של המזמין אחריות הבלעדית ב אחריות קיום אירוע שטח •
 . חברתנו לא תישא בנזק ו/או אחריות בגין פעילות שטח זו או תלונה שתתקבל האחריות מופנית באופן אוטומטי למזמין הפעילות

 דמי ביטול:       

 מעלות הפעילות שעליה סוכם 25%יחוייב המזמין ב  ימי עבודה  30בהודעת ביטול של עד  •

 מעלות הפעילות שעליה סוכם 50%יחוייב המזמין ב  ימי עבודה  20בהודעת ביטול של עד  •

 יחוייב המזמין בעלות העסקה כולה ימי עבודה  10של עד  בהודעת ביטול  •
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ספח לאישור                      
 איצטרובלים הזמנת סדנאהריני מאשר לביצוע מסמך  
 

 ________________ארגון:_____________   ___________________שם : ____
 

 מייל למשלוח חשבונית:__________________________________ ח.פ להפקת חשבונית :____________________
 

 ____________________________ שם+ חתימה איש קשר :_____תאריך : ____________
 

 ____________________נייד איש קשר: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


