תאריך__ / ___ /2020 :

טופס הרשמה לקייטנה  -קיץ 2020

הקאנטרי רעננה
שם קייטנה :חוויה  /שחייה  /כדורגל  /מחול /משחקי תפקידים חיים  /טבע ומדע
(הקף בעיגול שם קייטנה)

מחזור ( 1/2/3 -נא להקיף בעיגול שם קייטנה  ,מחזור )
שם הילד/ה , ______:שם משפחה,_____ :ת.ז,__________ .ת .לידה, __/__/__:ע .לכיתה__:
מעוניין להיות בקבוצה עם( שם  +משפחה) ________________  ,צהרון :כן  /לא  ,הסעות :כן  /לא
_____, E-mail:_______________@____________._____.

_______________

הצהרת ההורים:
אני הח"מ, __________ :אביו/אמו של , __________ :כתובת :שם רחוב__________ -מספר , ____:ישוב, _________ :
נייד אמא , 05___- _____________ :נייד אבא , 05___- _____________ :טלפון נוסף.______________________ :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

.14
.15
.16

בני /בתי לא  /כן יודע לשחות (מחק/הקיף בעיגול).
אני מאשר כי לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות/אלרגיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילויות בקייטנה,
יש לבני/בתי מגבלה בריאותיות/אלרגיות שמונעת להשתתף בחלק מפעילויות בקייטנה.____________:
בננו/בתנו אינו/ה צורך/ת תרופה שהוא /היא נוטל/ת באופן שותף  /קבוע ___________.
אנו מאשרים שבמידה ובננו/בתנו צורך/ת ריטלין או תרופה דומה במהלך שנת הלימודים ,יינתן לילד/ה אותו טיפול גם במהלך הקייטנה ואעדכן בכתב את
רכז ,מדריך הקייטנה .
התכנית כפופה לשינוי ים בהתאם לנסיבות ו/או לאילוצים (ביטחון ,מזג אוויר ,בטיחות וכו') חוזר מנכ"ל קייטנות משרד החינוך.
ההשתתפות בפעילות הקייטנה בכפוף לתקנון ההרשמה ואישור על הצהרת בריאות בטופס ההרשמה ואו רישום בטופס מקוון.
ציוד אישי :הנהלת הקייטנה אינה אחראית בכל צורה שהיא על אובדן ו/או נזק שייגרמו לציוד האישי ,מומלץ לא להביא ניידים ,משחקים אלקטרוניים
ודברי ערך עלולים לאבד (גורם המפריע למתן שירות לילדי הקייטנה) .הנהלת/רכז/מדריך הקייטנה אינם אחראים לאובדן או גניבה .ידוע לך שהביטוח
אינו מכסה על ציוד אישי ,צוות מפעלי קיץ מעוניינים למנוע עוגמת נפש לצוות ההדרכה ,לך ולילדך.
בעיות משמעת  :ידוע לי כי במידה ותהינה בעיות משמעת חריגות בקייטנה ואם בנך/בתך כי סיכן/ה את שלומו/ה או בטחונו/ה ו/או סיכן את שלומם
וביטחונם של המשתתפים האחרים ו/או הפר את הוראות משמעת מנהל/רכז/מדריך הקייטנה ו/או פגע בקייטן/ית אחר בקייטנה .מנהל הקייטנה רשאי
להפסיק השתתפות בנכם/בתכם בפעילות הקייטנה ללא החזר תשלום.
לקיחת ילדך מאתר הקייטנה יתבצע ע"י אישור בכתב WhatsApp/בלבד הכולל (שם  +מספר ת.ז) והצגתו לרכז הקייטנה ובאישורו.
ידוע לי כי האירועים בקייטנה מצולמים ולא תהיה לי התנגדות לפרסום תמונות בני/בתי במדיה.
הודעות בתקשורת אלקטרונית :בחתימתי על מסמך זה אני מאשר וידוע לי כי הנהלת הקייטנה תעביר במסגרת ההודעות שיועברו לגבי הקייטנה/הצעות
שיווקיות שונות באמצעות הודעות בתקשורת אלקטרונית למכשירים הניידים ו/או לאימייל הורי הילדים ,כאשר ידוע לי שעומדת לי הזכות על פי חוק לפנות
להנהלה ולדרוש הפסקת משלוח ההודעות.
הנהלת הקייטנה שומרת לעצמה לשיקולה בלבד לפתיחת הקייטנה מינימום נרשמים או לסגור הרשמה מספר מקומות מוגבל  ,ט .ל .ח.
הסעות בקייטנות הקאנטרים חוויה/אולימפית  -הורה יקר/ה לבחירתך האישית בלבד! שרותי הסעה ע"י חברות הסעה חיצונית שהומלצו ע"י מפעלי קיץ
והוזמנו ישירות ע"י ההורה מול חברת ההסעות החיצונית .על ההורה לוודא כי חברת ההסעה עומדת בתקנים נדרשים חוזר מנכ"ל משרד החינוך הסעות
לקייטנה וידוע לי כי מפעלי קיץ אינה אחראית להסעות ידוע לי כי מתן שירות ההסעות מותנת במינימום משתתפים בתאום עם חברת ההסעות במידה
ולא יהיה מינימום לא ינתן שירות הסעות.
רישום עובד ארגון  /וועד עובדים  :במידה והעובד לא יאושר על ידי הארגון ואו הוועד ,ייגבה הסכום המלא ללא סבסוד.
נוהלי ביטול רישום והחזר תשלום משתתף/ת :
א .יש להודיע בכתב על ביטול השתתפות בכתב :לפקס ,למייל ,באחריות ההורה לוודא קליטת טופס הביטול במשרדי הקייטנה.
ב .הודעת ביטול עד  14ימים ממועד הרישום ולא יאוחר מ 14 -יום לפני פתיחת הקייטנה יתקבל החזר מלא בניכוי . ₪ 100
ג .ביטול לאחר  14יום מהרשמה ואו  14ימים עד  7ימים מפתיחת הקייטנה יתקבל החזר מלא בניכוי  ₪ 300דמי ביטול.
ד .ביטול הקייטנה במהלך היומיים הראשונים יבוצע החזר של  50%מסכום מתשלום מהמחיר המלא של הקייטנה.
ה .ביטול הקייטנה מהיום השלישי לא י בוצע החזר.
ו ..בגין ימי היעדרות לא יוחזר תשלום .
 .17אני מאשר שקראתי תנאים לעיל כתנאים להרשמת בני/תי לקייטנה.
תאריך , ___ /___ / 11 :מס' ת.ז .ההורה , _____________ :חתימה._____________ :
אופי תשלום )1:כרטיס אשראי )2,___________ :מזומן/העברה בנקאית(חובה לשלוח טופס הפקדה)לפקס/למייל.₪__________ :
 )3המחאה לפקודת "מפעלי קיץ"  :בנק , _______ :מס' סניף, _____ :מס' חשבון,________ :מס' המחאה,____ :סכום._______ :
 )4וועד עובדים/ארגון/פרטי ,___________:מס' ת.ז/עובד/הזמנה._________________:

*

צוות מפעלי קיץ מאחל לכם ולילדכם קיץ נעים ובטוח

