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   קיץ -וספורט  'רגל-למחנה 'קיטטופס הרשמה 

נורמן או  052-3651013שי ברנטל:  בטלפון:” העמותה לקידום ספורט אריאל“במזכירות  פרטים

 054-8023411גולדשטיין: 

 אריאלבערך באצטדיון ייאשר  קיץ למחנה הנני מבקש לרשום את בני

 . ו/ או מסרון דוא"ל ו/ או ה'ווטס אפ'-הודעות ועדכונים יעברו דרך ה

 . קלה כולל ארוחת בוקר   7:45-:1513 שעות: .)למעט ימי שישי( ימים א' עד ה'ב  פעילות:

 09.08.18 - 22.07.18    תאריכים:

 בפירוט היומי שיופץ בנפרד  –**תחילת יום בדרך כלל במגרש העירוני; סיום ואיסוף 

הבלתי על הילדים להצטייד בכמות מים מספקת לכל אורך שעות פעילות המחנה, בנוסף לאספקת המים  ***

 .מוגבלת במחנה

 .  מחנהלכל יום ע שעליו להגיע עימם וכוב תחולצכל ילד יקבל  ***

 : ותנאים ההורים הצהרת

 בהשתתפות בריא מילד יותר אותו המסכנות או/ו ממנו המונעות רפואיות מגבלות אין לבני כי מאשר הנני .1

 או מגבלות וקיימות במידה. ומשחקים חוגים, יציאות, בריכה, גופנית פעילות לרבות, ההמחנ פעילויות בכל

 . לקחת הילד שעל התרופות או/ו המגבלות את במדויק המפרט מסמך צרף אנא – תרופות שנדרשות

 את במדויק המפרט מסמך צרף אנא – רגישות וקיימת במידה. למזון רגישויות אין לבני כי מאשר הנני. 2

  .האסורים המאכלים ואת הרגישות

 . אחרות אטרקציותו לבריכה יציאה לרבותמחנה, ה פעילויות בכל להשתתף לבני מאשר הנני .3

 ההורה. המדריך ידי על והתקבל לקבוצה הגיע שהילד אישי באופן לוודא ההורה באחריות היום בתחילת .4

 את עצמאית לעזוב יכול שהילד לצוות להודיע רשאי ההורה.  הפעילות בתום ידמ ילדו את לאסוף מתחייב

ולציין את שמו/ ה המלא ודרך  אדם אחר אוסף אותו כאשרמראש יש להודיע הפעילות וכן  בתום מחנהה

 על ההורה להשאיר טלפון קשר זמין במשך שעות הפעילות. .התקשרות

 הוריו של או  מעשיו או התנהגותו אשר ילד השתתפות להפסיק הזכות את שומר לעצמו מחנה הקיץ מנהל. 5

לא  תופסק שהשתתפותו ילדככלל,  .אחרים ילדים או הילד את יסכנו או/ו הפעילות של התקין למהלך יפריעו

 ., אלא בהסכמה מראש מצד המנהליקבל החזר כספי

  :ההרשמה ביטול. 6

  הרשמה דמי בניכוי התשלום מלוא על זיכוי קבלת – מחנה הקיץ תחילת לפני שבוע עד  -

 ₪.  100 בסך   

 .התשלום מחצית על זיכוי קבלת – המחנה פתיחתלפני  יום עד ההרשמה ביטול  -

 . התשלום מלוא וייגבה ההרשמה את לבטל אפשרות אין מחנה הקיץ תחילת לאחר – יודגש  -
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 עם הילדים את לשלוח לא מתבקשים ההורים .ילדים של ציוד אובדן על אינו אחראי מחנה הקיץמנהל . 7

 . יקרים לבוש פרטי או ערך דברי

  .מסרון'ווטס אפ'/  /המייל באמצעות להורים הודעות לשלוח מחנה הקיץלמנהל  מאשר אני. 8

 במהלך המחנה. יצולמו אשר בני של תמונות אינטרנט באתר לפרסם למנהל מחנה הקיץ מאשר אני. 9

  .האמורים התשלום ותנאי הפרטים את ומאשר זה ההסכם לתנאי מסכים אני. 10

 

 "שרות עצמי רישום פורטל"חלק זה לא רלוונטי אם רישום ותשלום מתבצע דרך 

 ₪.  1100 –עלות המחנה 

 לפי בחירתכם :   X -תשלומים.  אנא סמנו ב 3עד  ניתן לשלם בהמחאות, במזומן או באשראי.

    מזומן    כרטיס אשראי (   המחאות 1    תשלום 2    תשלומים 3 )תשלומים 

 

 )נא למלא את מלוא הפרטים בכתב יד ברור( :פרטי הרשמה 

 שם הילד: ___________ שם משפחה: ____________ ת.ז.: ___________ 

 כתובת: ____________________________ טל' בבית: __________________ 

 בני יודע/ לא יודע לשחות בכוחות עצמו. )אנא הקף בעיגול(

 סלולרי: _______________________ ________שם האב: ______________

 

 ______________________ _סלולרי: __________ שם האם: ____________

 10/12/14/16/18מידת חולצה :  

 ______________________@אי מייל: _________________________________

 

 ________: _______________משפחהושם  ההורה שם _____: __________תאריך

 

  ___________________: ______________חתימה  ___.: _____________ז.ת 
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