22.6.19

שלום לחברי וחברות קבוצת "מטיילים עם אפי"
ראשית ,ברצוני להודות לכל המשתתפים בטיולינו בתשע"ט ולכל מי שסייע באירגון בביצוע
ובמישוב.
וגמלי כתב " :שלום לכולם
תמה לה עונת הטיולים תשע"ט .תודה לאפי על עוד עונת טיולים מגוונת מהנה ומעשירה ,ועל
גמישות יצירתית ראויה לשבח ,בשנה שבה מזג האויר השפיע רבות על מסלולי הטיולים.
תודה לכל המשתתפים על החברה הנעימה והעזרה ההדדית.
אחולים לקיץ נעים ורגוע ,בילוי נעים בחופשותיכם באשר יהיו ,ונתראה בעונת הטיולים הבאה.
שבת שלום"
גמלי
אשמח לראות כל אחד ואחת מכם בטיולי השנה הבאה -תש"פ שיחלו בחודש ספטמבר . 2019
תכנית מסגרת תישלח במהלך חודש יולי.
טיולי השנה הבאה יאופיינו ב :
 .1כל הטיולים יהיו במסלולים מיוחדים ,מהפחות מוכרים והפחות מטויילים.
 .2המסלולים יהיו בדרגות קושי בינוני ועד בינוני .+בכל מקרה ,לא קלים מאד ולא
אקסטרים !! כמובן שתועבר התרעה לציון דרגת הקושי לפני כל טיול.
 .3ההובלה וההדרכה תתבצע בדגש של "מכלול נופאדם"  :השילוב המהותי וההכרחי בין
נתוני הטבע ומשאביו והפן האנושי.
התארגנות הקבוצה ונהלים :
 .1מי שמעוניין לצאת מרשימת התפוצה ,בבקשה להודיע לי בפרטי בוואטסאפ או במייל
חוזר לאישי שלי.
 .2מי שמעוניין להמשיך על בסיס המידע המפורט כאן -בבקשה לפנות כנ"ל.
 .3אשמח על צרוף חברים חדשים על בסיס ק ב ו ע .
 .4על מנת לתכנן באופן מיטבי ולהתחייב למסיע בתנאים טובים ,נשנה את מדיניות
התשלום :
*** המחיר לא ישתנה ,בשלב זה  ,וישאר על  ₪ 150למשתתף/ת לטיול.
*** המשתתפים ירכשו בתחילת השנה את רוב "סידרת הטיולים" –  8מתוך  . 10כלומר
 ,יעבירו במהלך ספטמבר  ₪ 1200למשתתף
{אפשר ב 4 -תשלומים -ספטמבר-דצמבר .}2019
כלומר -לכל אחד עומדת הזכות להעדר משני טיולים במהלך השנה  ,בלי להיפגע
כספית.
בצורה זו ,אני מנסה לייצר קבוצה המחויבת לטיולים ,מגובשת ומפרה.
 .5ניתן להצטרף גם לטיולים בודדים  ,בהרשמה ותשלום של שבוע מראש ,על בסיס מקום
פנוי.
*** אשמח לקבל כל בקשה/הערה/הארה בנוגע למסלולים וההתנהלות ואשתדל להענות למרבית
חברי הקבוצה שירשמו לשנה הבאה.
אפי כסיף

