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  2019שום קייטנת מתנ"ס טופס רי
 

 לא כולל ימי שישי. 1.7.19-21.7.19

  ₪   1050כולל ארוחת בוקר בעלות  08:00-13:00                 

  

 נספח הצהרת הורים על מצב בריאות של בנך/בתך

 מתנ"ס האומנים אל: 

עולה  לידה______________  ת.ז.______________ ת._______________ מס'  שם פרטי______________ שם משפחה שם הילד/ה:

 ____________ טלפון____________________ נייד ____________________כתובת____________  לכיתה_________________

 אני מצהיר בזאת כי:

 _____________ אין לבני/לבתי מגבלה בריאותית המונעת השתתפות בפעילות הנדרשת בקייטנה

 כדלקמן: אה/חלקית בפעילות הנדרשת בקייטנהיש לבני/לבתי מגבלה בריאותית המונעת השתתפות מל

 יש לבני/לבתי אלרגיה / רגישות שאינה מסכנת חיים למזון/לתרופה:_______________________

 ________________________________________________________________תיאור המגבלה: 

 השתתפות בפעילות גופנית: _________________________________________________________

 השתתפות בפעילות אחרת: _________________________________________________________

 (ידוע לי כי לא אוכל להשאיר תרופות במתנ"ס ע"מ לתת אותן לבני/בתי. )____________שם התרופה:  בוע:בני/בתי מקבל/ת טיפול תרופתי ק
 מצ"ב אישור רפואי שניתן מהרופא ______________ לתקופה של ______________________

 לפנייה בשעת מצוקה:

 _________________כתובת: _________________טלפון חירום ________שם מלא: ___________ טלפון: _________________ 

  

 בני/בתי נעזר/ת בכוחות עצמו/ה בציוד הרפואי הנ"ל: משאף, ערכת זריקות, ערכת טיפול וכד'.

 נא פרטו: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 יש לבני / לבתי סייעת צמודה במהלך השנה במסגרות החינוך הפורמאלי )לסמן במידה וכן(
 ידוע לי כי במידה ובני זקוק למלווה בקייטנה ייתכן תוספת תשלום בגין כניסה לאתרים ומקום באוטובוס .  

 אינה מתחייבת לאפשר השתתפות של ילד/ה בכל מקרה בו היא אינה יכולה להבטיח את בריאותו. * החברה

 ת.ז. ההורה ________________
 , ויטופל רק לאחר מילוי ביטול ע"י הנרשם. הנרשם לא רשאי לבטל שיק על דעת עצמו.מתנ"סביטול שיק דחוי יעשה רק ע"י ה

 .מראשהתשלום עבור הקייטנה יהיה לכל התקופה 
 למתנ"ס שמורה הזכות לשנות תכנים שפורסמו בתוכנית.

, %50ולקבל החזר כספי, ביטול רישום ביומיים הראשונים של הקייטנה זכאי להחזר כספי של  10/7/19עד לתאריך ניתן לבטל את הקייטנה 
 מהיום השלישי של הקייטנה אין החזר כספי.

 יחזיר כספים להורים שלא ישלחו את ילדיהם לקייטנה ו/או יעדרו במהלכה. לאמובהר בזאת כי המתנ"ס 
 הצהרת ההורה ו/או אפוטרופוס

  ידוע לי כי במקרים מיוחדים של התנהגות חריגה ו/או אלימה של בני, תופסק לאלתר השתתפותו.

   ועוד..(  2000השתתפות בני /בתי ביציאות)ברכות, סופרלנד, ימית  במהלך הקייטנה יתקיימו ימי טיול. הנני מאשר

 (Xבני/בתי חוזרים הביתה באופן עצמאי )לסמן 

 (____________Xבני/בתי חוזרים הביתה עם ליווי מבוגר )לסמן 

 אישור קבלת מיסרונים ______________פירסום תמונות _______________

 מאשר תקנון והצהרת בריאות ____________________    שם הורה __________ תעודת זהות ____________ 

 ה רשום חוב פקס לשליחת טופס 

 08-9203701טבגה     08-9254224     –אשכול פיס 

                                                              08-6732754אופק                                 08-9295617  -גרסי                   08-9160386-אומנים

 אופק גרסי


