
 למרכזים קהילתייםאגף ה                                                                 

8  201  קיץ    של החופש הגדול    ג'  –  כיתות א'   בתי הספר   טופס הרשמה ל

מרכז קהילתי :........................  שם בית הספר שאליו רשום ילדכם  ....................     

פרטי ראש המשפחה -   פרטי המשלם

משפחה __________________ שם פרטי_______________ כתובת _____________________________ שם

ת.ז______________  טלפון בית _____________  טלפון נייד______________. מס' טלפון נוסף._________________

כתובת מייל { חובה למלא }: 

:  תלמיד/ה  פרטי ה

שם  משפחה___________________________     שם פרטי.________________   ת.ז_________________

  } 1,2,3,4} מס' ............. {  ................{א '  ב'    ג' תאריך לידה ___________    מין:  נ/ז     מסיים כיתה 

אישור יציאה

במידה ויתקיימו  בית הספר פעילויות  מחוץ ללאני החתום /ה מטה מאשר  שבני / בתי ___________- יצא/תצא 

: {    { במידה וכן יש למלא את הפרטים הבאים  במידה וברצונך לרשום את ילדך לצהרון  לא/ כן

שם קופ"ח _____________   סניף _____________  

הנני מאשר ל...................... ...................... ללוות הביתה /הילד חוזר הביתה  ללא ליווי:     מהצהרון   אישור איסוף הילד

                 לתשלום עבור הפעילות  :

______________  סוג כרטיס אשראי___________      תוקף _____________    מס' תשלומים- מספר כרטיס אשראי 

הצהרה :

 לעמוד במאמץ והוא מסוגל/ת או אלרגיות  אין כל מגבלות רפואיות הנני מצהיר כי לבני/בתי ____________ הרשומה לעיל 

הדרוש לתחום הפעילות . במידה ותהיה מגבלה רפואית כל שהיא אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי .

___________________________________________________ או אלרגיה ידועה או הערות בריאות : רגישות 

במידה ויש בעיות רפואיות יש לצרף מסמכים רפואיים מתאימים 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של הילד אשר התנהגותו ומעשיו שלו או של הוריו יפריעו.1

מסיבה כלשהיא  לרבותלמהלך התקין של הפעילות ו/או יסכנו את הילד או ילדים אחרים. ילד שהשתתפותו תופסק 

על החלק היחסי שלא היה בקייטנה.יקבל החזר כספי   לא סיבות רפואיות 

 באם קיימת יתרת חובה בגין פעילות במרכז הקהילתי.  צהרון   ידוע לי כי אין באפשרותי להירשם ל.2

אני מאשר/ ת לעשות שימוש בצילומים שיערכו בקייטנה לטובת פרסום פנימי של החברה . .3

אני, החתום מטה מצהיר בזה כי קראתי את הכתוב , כל הפרטים שמסרתי הם נכונים ונמסר לי כל המידע בגין.4

הקייטנה, הנחות, ביטולים ותנאי התשלום

תאריך :..................                שם ההורה...................     חתימת ההורה................................5
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