עיריית רמת השרון
תאריך________:
שלום רב,
הנדון :אישור לקיום מסיבת יום הולדת
בהמשך לפנייתך בנושא קיום אירוע משפחתי (יום הולדת ,התכנסות משפחתית וכד') אירועי בי"ס (מסיבות חג,
סיום שנה וכד').
הנני מאשרת בקשתך לקיום מסיבת יום הולדת בגן ________________בתאריך ________________
בין השעות ________________
השימוש בגינה הינו לרווחת התושבים ,אנא שמרו על הסדר והניקיון בשטח הגינה.
למותר לציין ,כי חל איסור:
 .1על עריכת האירועים הבאים :בר/בת מצווה ,ברית מילה/בריתה ,מסיבת אירוסין ,מסיבת חינה ,חתונה
וכיו"ב.
 .2השימוש ברמקול ו/או מערכת כריזה ו/או מערכת הגברה למעט שימוש במדונה אסורה בהחלט.
 .3אין להתחבר למערכות הגן ,לרבות מערכות מים ,חשמל ,תאורה וכו.
 .4חל האיסור על הכנסת חמורים וסוסי פוני לשטח הגן.
 .5אין להכניס ולהחנות את כלי הרכב בשטח הגן.
 .6אין לתחום /לגדר את מקום האירוע בצורה שלא תאפשר לעוברי אורח לעבור בפארק.
 .7יש לשמור על הניקיון ,לאסוף אשפה ולפנותה משטח הגן בתום האירוע.
 .8חל איסור מוחלט על הבערת אש בשטח הגן (כולל מתקני גריל).
 .9אין לערוך את החגיגות בין השעות  14:00-16:00ולאחר השעה .23:00
 .10חל איסור מוחלט לקטוף ,לעקור ,לגדוע או להשחית עצים וצמחים בגן.
 .11השימוש במתנפחים מותר רק בגינות הבאות :פארק אלכסנדרוני ,גן הבנים ,גינת בית גוברין וגינת
החבלים – נווה גן .השימוש מותר על פי ההוראות הבאות:
א .מתקן מתנפח יופעל לשעה אחת בלבד.
ב .המתקן יהיה ללא מים (מתקן יבש בלבד).
ג .חשמל למתקן באחריות השוכר בלבד.
ד .ניתן להשתמש בגנרטור אך ורק למתקני המתנפחים.
אודה לשיתוף פעולה.
הנני מתחייב/ת שלא לפעול בניגוד לאיסורים נשוא מכתב זה .
שם____________________ כתובת______________________________________
כתובת דוא"ל____________________________@________________
טלפון________________
חתימה________________ :
יש להעביר טופס חתום למייל  moked106@Ramat-Hasharon.muni.ilאו לפקס 5483887
בבקשה כתבו את כתובת המייל בצורה ברורה על מנת שיהיה אפשר להחזיר את האישור במייל.
בברכה,
שירלי פאר יגרמן
מנכ"לית העירייה
העתקים :מר אבנר סער – מנהל מחלקת הפיקוח
מר יהודה קצב – מנהל המוקד
יצחק כהן – מנהל מחלקת תברואה
ג'קי בן מרגי – מנהל מחלקת גנים ונוף
אלי שגיא – מנהל מחלקת תרבות ואירועים

שדרות ביאליק  ,41רמת השרון  ,47206טל' 03-5483815 :פקס03-5483887 :
www.ramat-hasharon.muni.il

