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 יונה -המרכז הקהילתי כפר חנוכה של טבע וארץ

 חנוכה –ז "תשע טופס רישום

 תשלום ללא מילוי טופס הרשמה לא נחשב כרשום

 

 

 62216, 62216, 62216 תתקיים בתאריכים פעילותה

 

 בפעילותהצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם המשתתף 

 :(במשבצת המתאימה Vסמן ) אני מצהיר בזאת כי

 תי להשתתף בפעילותב/לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני. 

 כדלקמן קייצתחלקית בפעילות הנדרשת ב/יות המונעות השתתפות מלאהלבתי מגבלות בריאות/יש לבני: 

 _______________________________________________________________:  פעילות גופנית

 ____________________________________________________________________:  טיולים

 ___________________________________________________________:  (פרט) פעילות אחרת

 תיאור המגבלה  :_______________________________________________________________ 

 לתקופה של ______________________ י "ב אישור רפואי שניתן ע"מצ______________________ 

 ('אפילפסיה וכד, רת נעוריםסוכ, כגון אסטמה)לבתי מגבלה בריאותית כרונית /יש לבני 

 לתקופה של ______________________ י "ב אישור רפואי שניתן ע"מצ_________________ 

 ( ערכת טיפול, ערכת זריקות, משאף)ת את הטיפול התרופתי הבא /בתי מקבל/בני_____________ 

  תיב2מ לתת אותן לבני"ע ס"במתנידוע לי כי לא אוכל להשאיר תרופות. 

 מסוימיםיש רגישות למאכלים /בתי אין /היר בזאת כי לבניאני מצ. 

o אם כן פרט:___________________________________________ 

 הערות_______________________________________________________________________   

 

 

שם משפחה 

 למשתתף

 'מס רחוב ויישוב שם הורה משתתף. ז.ת שם פרטי למשתתף

      

 ה2גיל הילד תהיכ ח"קופ טלפון אחר נייד טלפון בית

      

E-MAIL:   לא2כן: לקבל חומר פרסומי הנני מאשר 
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  פעילות חנוכה של טבע וארץנוהלי 

 .21666עד ל שמיםבמספר נרמותנית  הפעילותפתיחת וסגירת  .1

 את הפעילותס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות או לבטל "הנהלת המתנ .2

 .יוחזר הכסף לנרשמים –ס "במלואה על ידי המתנ הפעילותבמקרה של ביטול  .3

 .ס עד להסדרת תשלום החוב"המתנ פעילותלא תוכל להשתתף בס "משפחה החייבת כספים למתנ .4

 .בלבדבשעות הפעילות  פעילותס אחראי על ילדי ה"המתנ .5

 .בתוכנית שפורסמו תכנים לשנות הזכות שמורה ס"למתנ .6

ס שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיות משמעת או בגין פגיעה "המתנ .7

 .במהלך הפעילותבפעילות השוטפת 

  .חלקית מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות פעילותהתשלום בגין הפעילות הינו עבור  .8

 .במהלכה יעדרו או/ו לפעילות ילדיהם את ישלחו שלא להורים כספים יחזיר לא ס"המתנ כי בזאת מובהר .9

 .תשלום אינו מבטיח השתתפות –רישום למחזור מקוצר הינו על בסיס מקום פנוי  .11

 תנאי תשלום

 ח"ש 074בסך  22/12עד לתאריך  12/12מתאריך          ח"ש024בסך  12/12בהרשמה מוקדמת עד : מחיר .1

 .בלבד יעשה באמצעות כרטיס אשראי או במזומן פעילותהתשלום ל .2

 .ס"חובה למלא ולהחזיר את טופס הרישום למזכירות המתנ –ניתן להירשם באתר האינטרנט  .3

 

 :פרטי כרטיס אשראי

 ____________________________. ז.ת___________________ : ת הכרטיס/שם בעל

 (תשלומים 3עד ) __________ תשלומים ' מס_________________ ________סוג הכרטיס 

 : מספר הכרטיס

                

 : תוקף הכרטיס

    

 _________________: חתימת בעל הכרטיס                                                       

 ביטול השתתפות

 .מכן לא ניתן לבטל ולקבל החזר כספי לאחר, 22/12תאפשר עד יההשתתפות בפעילות ביטול  .1

 (.נסיעה או היעדרות, בעקבות מחלה)אין ביטול והחזר כספי  .2

 אישור השתתפות בפעילויות

 תל עזקה .3       פיינטבול .2    נחל השופט .1    :אשר לבני להשתתף בפעילויות הבאותהנני מ

 הבנתי ולראיה באתי על החתום, קראתי 

               _______________________משפחהו  פרטי שם

    _______         ___________________ :חתימה

                    _______________________________:תאריך


