תושבים יקרים,
לשירותכם ניתן להוריד טופס בקשה לעריכת אירועים
להלן הקריטריונים:
 .1פעילות עם מתקני משחקים מתנפחים נא להמציא רישיון עסק של המפעיל.
 .2מתקני משחקים מתנפחים אין להניח על הדשא.
 .3להלן רשימת האתרים אשר בהם ניתן לבצע אירועים:
 oאם המושבות  -חורשת האיקליפטוס רח' גיסין מול תיכון אחד העם
 oפארק יד לבנים )לא בכניסה למוזיאון בתוך שטח הפארק(
 oגן יונתן )מחוץ לגן על החול(
 oהפארק הגדול
 oהספורטק רח' ועד ארבע ארצות עמישב
 oגן התשעה
 oגן התעשיינים – א.ת סגולה
 .4נא לציין את תאריך האירוע מס' המשתתפים ושעות הפעילות.
 .5לא ניתן להשתמש בחשמל עירוני.
 .6להפעלת גנרטור על המבקש למקם את הגנרטור מחוץ לשטחי הפארק/גן ,יש להציג אישור חתום ע"י
מהנדס חשמל המאשר את תקינות הציוד כולו.
.7

יש לציין את אופי ההפעלה במדויק.

.8

שינוי בבקשת דרישת ההפעלה בשטח יגרום לביטול האירוע.

 .9לא ניתן מערכות הגברה אך ורק בידוריות.
 .10יש להופיע עם אישור בכתב.
 .11לא יינתנו אישורים לעריכת אירועים בקרבת מגורים.
 .12אירוע אשר ייערך ולא יעמוד בקריטריונים צפוי לכנס הקבוע בחוק עזר עירוני.

אגף גנים ונוף
טל'  9052736/7פקס 9052764
טופס בקשה לעריכת אירוע
אני החתום מטה שם ושם משפחה ______________________מבקש לקיים ____________________________
סוג ההפעלה __________________________________________________________________________
בתאריך __________________ בפארק/גינה ציבורית ___________________________________________
כתובת ___________________________________שעות הפעילות

______

______

כפוף למגבלות ההגבלות הבאות:
 בידוריות ורמקולים מותר להפעיל אך ורק במקומות הבאים :הפארק הגדול ,הספורטק ,חורשת האקליפטוס בגיסין,
גן התעשיינים א.ת סגולה.
שאר הגנים חל איסור מוחלט השימוש ברמקולים.
 פעילות עם מתנפחים נא להמציא רישיון עסק של המפעיל.
 חל איסור מוחלט להציב בריכות עם מים בגנים.
 חל איסור מוחלט להשתמש במים עירוניים.
 מתנפחים לא יונחו על הדשא )רק בתחומי חול או ריצוף(.
 גנרטור יונח מחוץ לגדר הפארק בתנאי שיהיה אישור חתום ע"י מהנדס חשמל.
 חל איסור בביצוע חפירה או לתקוע יתדות בשטח הדשא.
 לא ניתן להשתמש בחשמל עירוני.
 להשאיר את הגן נקי לאחר האירוע.
 האחריות לשלום המשתתפים חלה עליי ולא תהיה לי או למישהו מהמשתתפים כל עילה לתבוע את עיריית פ"ת.
 ידוע לי כי אי עמידה בתנאי האישור יגרום לביטול האירוע כולו.
 אישור זה תקף בצירוף דף  2בלבד.
על החתום:
שם ושם משפחה
פקס

מס' זהות

טלפון

חשוב לציין מס' פקס על מנת לקבל אישור
אישור אגף גנים ונוף
______________
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