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 הודעות 
 
 ם שנה!מוניהפעילה בארצנו מזה כש עברית ציוניתמתנדבים  קבוצתחובבי הטבע היא  .1

ברחבי הארץ. אנו מעודדים חברים חדשים, מדריכים נוספים )בהתנדבות( ואף חוגי  מטרתה: הליכות ברגל
 .להליכותינומשוטטים נוספים להצטרף 

 ביטוח:
מבטחת את  אינה הקבוצהדמי ההשתתפות בהליכות. אין ההדרכה בחובבי הטבע היא בהתנדבות ו

הן גוף והן רכוש  –המשתתפים בהליכות )ביטוח אישי(, או את חפציהם. מומלץ שכל משתתף ידאג לביטוח 
ציאה להליכה, שהובא לתשומת לו ולבני משפחתו המצטרפים אליו להליכה. לכן, כל משתתף יאשר לפני הי –

 ולווייתלבו הצורך לביטוח, וכי הוא משתתף בהליכה על אחריותו וסיכונו בלבד, לאחר שבדק כי הוא ובני 
הנלווים אליו כשרים ומתאימים להשתתף באותה הליכה, מבחינת תנאי המסלול, שינוי המסלול, כושר 

 בריאותם. עבירות והליכה, מגבלות מזג האוויר, תנאי הקרקע ומצב
את האגודה ו/או את מדריכיה,  –כל הלך מצהיר בזה, כי לא יתבע בשמו ו/או בשם הנלווים אליו להליכה 

 בגין כל נזק וללא יוצא מן הכלל, שיגרם לו, או לנלווים אליו לטיול, הן לגוף והן לרכוש.
 
. כל נזק שייגרם כיםלהישמע להוראות המדריו הקבוצהעל ההולכים עמנו להימצא בזמן ההליכה במסגרת  .2

 המטייל. של להולך כתוצאה מאי ציות להוראות, יחול על אחריותו
 שהם מיומנים, מדריכים בחלק מתוך המסלול., מקובל אצלנו כי במהלך הליכה, משתתפים שונים

 
 המדריך רשאי לשנות את מסלול ההליכה מסיבות בטיחות או מזג אויר. .3

 
 שתי הקבוצות שלנו הולכות כדלקמן:
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 של חיפה

 
 ההודעות אודות מסלול ההליכה הקרוב הן מתפרסמות בדרך הדוא"ל וגם במסרון לטלפון הסלולרי.
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