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 EXTREME K8קול קורא להפעלת הדרכת פעילות גובה בפסטיבל  

 

התאחדות הטיפוס בישראל מפיקה עבור עריית קריית שמונה פסטיבל ספורט תיירותי בתחום הספורט האתגרי,  

 בשטח רכס רמים ובמצוקים מסביב לעיר. 

 וקפסולות פעילות ע"פ שעות. הפסטיבל יתקיים במתכונת של תחנות פעילות שונות 

 

 תחנות הפעילות: 

 מצוק האלונים  - רופ(-טיפוס צוקים )טופ  .1

 מצוק השקרן  - רופ(-טיפוס צוקים )טופ  .2

 צוק מנרה -גלישה )סנפלינג(  .3

 מסלול דרך המלך  -ויה פרטה  .4

 

 את תחנות פעילות הגובה בפסטיבל.   ו, אשר יפעיל יםההתאחדות מחפשת ספק 

 

 פירוט ודרישות ממציע ההצעה:

 22-24/9/2021  - הפסטיבל יתקיים בחוהמ"ס .1

 סבבים של שעתיים כ"א(.   4שעות פעילות המחולקות ל  8) 11:00-19:00שעות הפעילות בכל יום  .2

 איש בסבב.  30הפעילות בסבבים של  .3

טופרופ( יפעיל בכל תחנה, את יחס ההדרכה ומספר  על המציע לציין בהצעה כמה עמדות פעילות )גלישה/ .4

 הקבוצות בויה פרטה, כך שיתאימו למספר האנשים בכל סבב. 

אחד המדריכים בכל תחנה נדרש להיות מדריך טיפוס ספורטיבי/אלפיני מוסמך, שאר המפעילים יכולים   .5

 להיות עוזרי מדריך, בעלי הכשרה מתאימה. 

יל בכל תחנה, שיהיה אחראי עם ניהול הקהל, בדיקת הרשמה  המציע יהיה אחראי על הפעלת סדרן/מפע .6

 לפעילות, הכוונה, חלוקת ואיסוף ציוד וכדומה. 

 לפחות אחד מאנשי ההדרכה בכל תחנה נדרש להיות מוכשר במתן עזרה ראשונה.  .7

ציוד טיפוס/גלישה ואבטחה מלא, ציוד ויה פרטה תיקני,   -המציע נדרש לספק את כל הציוד לפעילויות  .8

 וציוד בטיחות אחר, חבלים וכן ערכות עזרה ראשונה לכל תחנה.   קסדות
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הספק יהיה אחראי, בתיאום עם ההתאחדות, על הצבת סימונים, גידור ושילוט למטרות בטיחות ותפעול   .9

 התחנה.

 הספק יהיה אחראי על ניקיון לפני, במהלך ולאחר האירוע בכל אחת מהתחנות.  .10

יבות שאינן תלויות בהתאחדות )מגבלות קורונה, מצב בטחוני או  היה ולא ניתן יהיה לקיים את האירוע מס .11

 אחר(, יידחה הפסטיבל למועד אחר שיתואם ויוסכם בין עריית ק"ש להתאחדות. 

 ניתן להגיש הצעה להפעלת עמדה אחת בלבד, או יותר.  .12

 את ההצעה יש להגיש הטבלה הבאה:  .13

  כמות מדריכים  כמות עמדות  הפעילות 

    אלונים  - טיפוס

    שקרן  - טיפוס

    גלישה 

    

 כמות המדריכים  יחס הדרכה  גודל קבוצה  הפעילות 

    ויה פרטה 

 

 יש לפרט את ניסיון המציע בהפעלת אירועים מסוג זה, בדגש על כל אחת מהפעילויות הנדרשות.   .14
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