
 2017ז, יולי תשע"טופס הרשמה לקייטנת קיץ 
 

 __________________________שם משפחה: _____    __ ___________אני הח"מ שם פרטי:____

 __________________:___ /תשל המשתתף תי _____________ ת.זמבקש לרשום לקיטנה את בני/ב

 ______________________________כתובת:______ מין:ז/נ          תאריך לידה:___/____/____  

 טלפון בבית: ______________           ______________לומד/ת בגן ה

 _____ __________נייד אב:______  ____________: __נייד אם  ___________:___טלפון עבודה

 _________________________אחר: ___    ________________טלפון איש קשר לשעת חרום : __

  _____________________________@____________________מייל: ___________-כתובת אי

 "קייטנה מהאגדות" מבקש להשתתף בקייטנת הקיץ

 7:30-16:00ה', בין השעות  –, ימי א' 2-31/7/17בין התאריכים 

 ₪ 2000עלות לילד: 

 הנחה 10%ילד שלישי ומעלה במשפחה זכאי ל , הנחה 5%שני במשפחה זכאי ל ילד  הנחות:

 : ידוע לי כי

  ילדים. 20פתיחת קייטנה בגן מותנית ברישום מינימלי של 

 ו של ילד מפאת חוסר התאמה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילות המועצה המקומית
 ושיבוש מהותי של שגרת היום בגן. למסגרת

  תתקבל עד שבוע לפני תחילת הקייטנה ללא )ע"י ההורים( הודעה על ביטול השתתפות בקייטנה
 100. במידה ותתקבל הודעה בהתראה קצרה יותר, לפני תחילת הקייטנה, ייגבו דמי ביטולתשלום 

  ש"ח דמי ביטול.

 יחויבו( 7/7/17)כלומר עד  ה  תוך שבוע מתחילת הפעילות )ע"י ההורים(  במידה ותבוטל ההרשמה 
על השבועות הבאים. במידה ותבוטל ההרשמה לאחר יותר  ובוע ויזוכעד תום אותו ש הוריםה

 משבוע מתחילת הקייטנה, לא יוחזר כסף. 
 משפחתי מפאת מחלה או טיולעדרות יאין החזר כספי על ה. 

 16:00לשעה  יש להגיע לאסוף את הילדים עד. 

  ב ____ תשלומים )ניתן לפרוס ₪  2000אני מאשר לחייב את חשבוני שבמועצה בסכום של

 תשלומים( 2 -עד ל 

  בתי  במהלך פעילות  הקייטנה  \לצלם את בני  לא מאשר \ מאשראני 

  במייל ותמונות לא מאשר קבלת מידע \אני מאשר 

  ?מי רשאי לאסוף את הילד/ה מהגן_________________________________ 

               __________________________________________________________ 

                      

 

  :  _________________חתימה  _____________          :תאריך

 



 בקייטנה /תמשתתףהצהרת הורים על מצב בריאותו של 

 2017יולי  – קייטנה מהאגדות

 

 _______     ___________________________________         פרטי המשתתף: 

 שם משפחה   שם פרטי

     

       ______________     ____________________________ 

 תאריך לידה   מספר ת.ז

 

 אני מצהיר בזאת כי:

 תתף בפעילות הנערכת לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני / בתי להש

 .פעילות ביער, לרבות יציאה לבקייטנה

  יש לבני / בתי מגבלה בריאותית המונעת השתתפות מלאה / חלקית בפעילות הנדרשת

 בקייטנה כדלקמן:

 ______________________________המגבלה:________________ תיאור

 ______________________________________ השתתפות בפעילות גופנית:

 ___________________________________________ השתתפות בטיולים:

 ______________________________________ השתתפות בפעילות אחרת:

 _____________ מצ"ב אישור רפואי שניתן על ידי ____________ לתקופה של

 , סוכרת נעורים, אפילפסיה וכו'(.יש לבני /בתי מגבלה בריאותית כרונית )כגון אסטמה

 ______________________ לתקופה של __מצ"ב אישור רפואי שניתן מאת __

השם + הכתובת + מס' הטלפון לפנייה בשעת מצוקה: 

________________________________________________________ 

 :בני / בתי מקבל/ת את הטיפול התרופתי הזה 

 _______________________________________________ שם התרופה:

 אופן הטיפול: _______________________________________________

  בני / בתי נעזר/ת בכוחות עצמו/ה בציוד הרפואי הזה: משאף, ערכת זריקות, ערכת טיפול

וכד'. פרטו: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 _______תימת ההורה: ______חשם ההורה: _____________תאריך: ____________ 


