اطالعيه تور يكروزه به مقصد محالت و استفاده از آبگرم محالت
و بازديد از غار شگفت انگيز چال نخجير
بدینوسیله به اطالع همکاران محترم میرساند ؛
در راستاي تداوم اقدمات تفريحي اداره كل رفاه  ،تعاون و خدمات اجتماعي و به منظور استفاده بهينه همكاران محترم ازاوقات فراغت  ،برنامه ريزي تور یکروزه به مقصد
محالت و استفاده از آبگرم محالت و بازدید از غار شگفت انگیز چال نخجیر جهت واحدهاي غير مستقل در پنج شنبه هر هفته از  97/9/15اقدام نموده
است .لذا همکاران گرامي میتوانند از روز چهارشنبه مورخ  97/09/07راس ساعت  11با مراجعه به سیستم گردشگري اداره كل رفاه به آدرس
 www.tehran.iriاداري ،رفاه ،منابع انساني -سامانه جامع رفاهي نسبت به ثبت نام مبادرت نمایند. -1حق السهم دریافتي هر یك از متقاضیان مبلغ  350.000ریال مي باشد.
 -2ساعت حركت راس ساعت  5صبح و از محل تعیین شده مي باشد .لذا همکاران گرامي نیم ساعت قبل از حركت در محل تعیین شده حضور
داشته باشند.
 -3با عنايت به اين موضوع كه برنامه هاي فوق الذكر فشرده و همراه با پياده روي طوالني مي باشد از طرفي استفاده از آبگرم و ورود به غار جهت كودكان زیر 6
سال  ،افراد داراي بیماري قلبي  ،تنفسي و پوستي ممنوع مي باشد لذا از ثبت نام و به همراه آوردن افراد مذكور خودداري فرمایند.
 -4برنامه سفر :
حركت راس ساعت  5صبح از محل میدان فاطمي  ،مقابل مسجد نور  -صرف صبحانه در رستوران عرشيا  -بازديد از غار چال نخجير  -صرف ناهار در
رستوران  -استفاده از آبگرم در هتل جهانگردي محالت  -صرف عصرانه در هتل جهانگردي  -حركت به سمت تهران.
 -5همكاران گرامي باتوجه به ماهيت تورهاي طبيعتگردي لوازم ضروري وشخصي خود (از قبيل مايو  ،حوله  ،كارت شناسايي ،كوله ،كفش و لباس مناسب فصل  ،چتر و)...
را همراه داشته باشند.
 -6عكسبرداري با دوربين شخصي و موبايل و همراه داشتن وسايل اضافي در غار ممنوع مي باشد.
 -7مشمولين استفاده از تور مذكور كاركنان رسمي و قراردادي خدمات اداري شهر و هادیان شهر و بستگان درجه يك (متاهلين همسر وفرزندان مجرد،
مجردين پدر ومادر يا خواهر و برادر) مي باشند.

