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 2019פסח טופס רישום מחנה אופניים 
 (לא כולל יום שישי) 14:00עד  8:00בין השעות  5.7.201818.4.209 עד ה 14.4.2019מה 

 office@getraide.co.ilאו במייל  03-9235342פקס ם חתומים ליש למלא כלל הטפסים ולהעביר

 פרטי הילד

 _____________________________ משפחה הילד __________________________ שםד שם היל

 בן           בת   ת.ז. הילד __________________________כיתה ________________________       

 תאריך לידה _________________________ טלפון הילד _________________________________

 ההורים ליצירת קשרפרטי 

 שם האם ______________________________ טלפון האם ______________________________

 שם האב ______________________________ טלפון האב ______________________________

 כתובת מייל _____________________________________@____________________________

 ובת מגורים _________________________________________________________________כת

 טלפון למקרה חירום _____________________________________________________________

 פרטי איסוף
 לבדמפגש הנק' מפגש בשכונת אם המושבות . הילד יגיע ויחזור לביתו מנקודת 

 ם המושבות . הילד יגיע ויחזור לביתו מנקודת המפגש בליווי אחד ההוריםנק' מפגש בשכונת א

 

 

 

 שם ההורה ____________________________ ת.ז. ______________________________

 

 תאריך ______________________________ חתימה _____________________________
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 ןתקנו

יש להסדיר את  במחנהיכם בכדי להבטיח את מקום ילד מבטיח את מקום ילדיכם.מילוי הטופס לבדו אינו 
 ₪   850בסך ם התשלו

 ביטחון ובטיחות
 ההשתתפות בפעילות בכפוף לתקנון ההרשמה וחתימה על הצהרת בריאות על ידי ההורים

 ובין ליטר לליטר וחצי מים לשתייה. , אוכלים להגיע למחנה עם אופניים תקינים, נעליים סגורותעל הילד
  שמורה הזכות לשינויים ו/או תוספות לתכניות, בהתאם לנסיבות. המחנהלהנהלת 
  אבידות

 אין ההנהלה אחראית בכל צורה שהיא עבור אובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד האישיים.
 ל ותשלוםנהלי ביטו

 ניתן לבטל את ההשתתפות בקייטנה במהלך כל ימי הקייטנה .
₪  150בתוספת של ) אם הילד השתתף יום אחד בלבד(גם ₪  100בדמי ביטול ע"ס ביטול השתתפות: יחויב 

 עבור כל יום שעבר בקייטנה.
 ₪. 100של  יחויב בדמי ביטול  – הודעה על ביטול השתתפות במהלך עד שבועיים שלפני פתיחת המחזור

 ₪.  200בדמי ביטול של יחויב –שבוע שלפני פתיחת המחזור 
 הפסקת פעילות
, שמורה הזכות ונתונה הסמכות למנוע למחנהאו למדריכים מטעמו, אשר הינם האחראים  למנהלי המחנה

אשר סיכן/ה את שלומו בטחונו ו/או סיכן את שלומם וביטחונם של  חניך במחנההמשך השתתפותו של 
 חניךו/או פגע בהנאתו של  במחנההמשתתפים האחרים ו/או הפר את ההוראות המקובלות לגבי השתתפותו 

היה יום אחד) ולפי כל יום שהיה  אם (גם  ₪ 100של  בתשלום דמי ביטול. בנסיבות אלו יחויב במחנהאחר 
 ₪. 150  בסכום של במחנה

 במחנהמזון במסגרת 
על ילדים בעלי רגישות למזון הזקוקים למזון מיוחד פרי משתנה. במהלך הבוקר חטיף אנרגיה ויקבלו  החניכים
כמו כן על ההורים  חובה לעדכן בטופס הרשמה ובטופס הצהרת בריאות המצורף לאישור הרשמה .ההורים 

חובה לצייד את הילדים בכריך לכל יום  ם עבור מזון הקייטנה).לדאוג למזון המתאים לילד.(לא יינתן קיזוז תשלו
יש להגיע עם ליטר עד ליטר וחצי מים לפחות לכל יום פעילות. מומלץ להביא אוכל נוסף על פי צרכי פעילות. 

 הילד (ללא ממתקים וחטיפים!)
 שימוש בתמונות

במהלך הפעילות הילדים מצולמים, ייתכן ויעשה שימוש בצילומים אלה בדף הפייסבוק של מנהלי המחנה או 
 באתר האינטרנט.

 
 .הלו"ז והתוכנית ניתנים לשינוים. תלויה במס' נרשמים מינימאלי המחנהפתיחת 

 
 אנו מאחלים לכם ולילדכם חופשה נעימה!!!.

 

 

 __ ת.ז. ______________________________שם ההורה __________________________

 

 תאריך ______________________________ חתימה _____________________________
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 טופס הצהרת בריאות
 

 _________ ____: ___שפחהמ שם ________: ________ה/הילד שם כי בזאת ה/מצהיר אני

 

 רפואיות המונעות ממנו/ה להשתתף בפעילויות המחנהלבני / בתי  אין מגבלות      

 לבני / בתי יש מגבלות רפואיות הדורשות התייחסות. פרט:______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________: י/פרט כן אם לא/  כן  מאלרגיות סובל

 

 הצורך במקרה מתאים רפואי אישור ולצרף לפרט, בריאותיות מבעיות סובל אם לציין נא* 

 

 . שנמסרה בתוכנית המפורטות הפעילויות בכל ב"מחנה אימונים אופניים" השתתפותו מאשר אני כן כמו* 

 

 : _________________חתימה. ____________ טל: _____________ ז"ת: ____________ ההורה שם
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 באמצעות כרטיס אשראי
 www.getraide.co.ilישולם באתר 

 

 

 באמצעות שיק
 יחד עם טפסי הרישום "ש עינב גטריידהע₪  850יש להעביר שיק ע"ס 

 

 

 העברה בנקאיתבאמצעות 
 6256מס' חשבון  465, סניף 12עינב גטריידה בנק הפועלים, בנק 
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