
 

 

 טתשע" - בית האמניםקייטנת קיץ                                                     
 

 ט'-'דכיתות                                                                         

 שם המשתתף:
 
 

מין:               ת.ז.  המשתתף: כיתה:ל בי"ס:
 זכר / נקבה 

 
 כתובת:

 
 תאריך לידה:

 טלפון: ת.ז. הורה:   שם ההורה:             

 טלפון: : 2ת.ז. הורה   :             2שם ההורה 

  

 _____________________מייל: _____________________________@____-כתובת אי

 

 
 .₪ 1,200 עלות הקייטנה ,08:30-13:30בין השעות   14-25/07/19תתקיים בתאריכים  בית האמניםקייטנת 

 
 

              :אופן התשלום

 עד שני תשלומים.  ות:תשלום בהמחא □   

. ניתן לחלק את התשלום לשתי המחאות לפקודת "החברה העירונית רחובות" ותההמחאיש להכין 
 חודש.כל ב 10 או ,5, 1 -ל יהיו ותההמחא כיתארילחודשים יולי ואוגוסט, 

 .ןתשלום במזומ □   

 :איסוף התלמיד

 .ללא ליווי, באופן עצמאי □   

      קרבה:___________ טלפון:____________  שם: ____________  –בליווי אדם מבוגר  □   

 :הצהרת בריאות

הנני מצהיר כי לבני/בתי אין מגבלות רפואיות ומסוגל/ת לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות.  □ 

 במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי.

למרות המגבלות הרפואיות המדווחות הרשום מעלה מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש הנני מצהיר כי  □ 

 לתחום הפעילות
 

 הערות בריאות: ______________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

 ולראייה באנו על החתום:                                                       
 

  _ ____________                ____________            ___________         ____________ 
 חתימה                         תאריך                משפחה                    תעודת זהות          שם שם ו    

 
                                              

 



 

 

 טתשע" ית האמניםבלקייטנת  נספח הרשמה                              
 

 .טונופש תנהל מס' סוגי קייטנות בשנת הלימודים תשע"החברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט  .1

        תבין השעו 14-25/07/19בתאריכים  ה )ללא יום שישי(-תתקיים בימים א קייטנת בית האמנים .2
  .₪ 1,200עלות הקייטנה  ט'.-ד' לכיתות ,08:30-13:30

 .העירונית החברהפתיחת הפעילות מותנית במספר מינימלי של משתתפים, בהתאם להחלטת  .3

באמצעות כ.א. או המחאות. החיוב מתבצע בחודשים  תשלומים, שניספורט עד ניתן לשלם עבור קייטנות  .4
מזומן יש להוריד ולצרף טופס הרשמה מהאתר ולהעבירם באו  ותבהמחאיולי ואוגוסט. למשלמים 

 למשרדי המחלקה.

 ₪. 20עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בעמלה ע"ס  .5

החברה העירונית רשאית להפסיק את פעילותו של המשתתף אם לא הוסדרו בעבורו ההתחייבויות  .6
 הכספיות לחברה העירונית. 

 . ואין אפשרות לרישום חלקי ת הקייטנהההרשמה והתשלום הינם לכל תקופ .7

במקרה של  את הפעילותלהפסיק  /תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות העירונית הנהלת החברה .8
 שעת חירום או מכל סיבה המהווה כוח עליון.

 .ההרשמה על בסיס מקום פנוי .9

 : ביטולים .10
 יתקבל החזר כספי מלא. 04/07/19עד לתאריך ה הרשמה לקייטנ למבטלים

 .בגין ביטוללאחר מועד זה לא ניתן לקבל החזר                  
תטופל רק לאחר מילוי טופס ביטול ע"י ההורים בכתב והעברתו  בקייטנהבקשה לביטול השתתפות 

 על ההורה לוודא את קבלת הטופס.  .artisthouse@ironitr.co.ilלמייל: 

 לא תאושר בקשת ביטול השתתפות בדיעבד.  •

 . הקייטנהלא יעשו ביטולים בטלפון או דרך עובדי  •

 ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך בפעילות לכל דבר. •

 )לתושבי רחובות בלבד( :הנחות .11

ללא המסמכים  –בצירוף צילום ת"ז + ספח )יש לצרף לטופס זה  -הנחת חד הוריים  10% •
. יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים במעוד הנחות בדיעבד ולא יינתנ .תינתן הנחה(הנדרשים לא 

 הרישום.
)קייטנות ספורט, קייטנת ברישום לקייטנות מקצועיות בלבד  –ילד שלישי  -15%ילד שני ,  -10% •

  בימת הנוער ההנחה תינתן על הקייטנה הזולה יותר.וקייטנת בית האמנים 
בכל מקרה של התנהגות אלימה כלפי , : לטובת כלל התלמידים בקייטנהאלימההתנהגות חריגה ו/או  .12

או צוות העובדים ו/או כל התנהגות חריגה, תהיה לחברה העירונית הזכות לבטל את  ילדי הקייטנה
 בנסיבות אלו ההחזר יהיה יחסי.ה. השתתפותו בקייטנ

 שייגרמו לפרטי ציוד אישיים.אין ההנהלה אחראית בכל צורה שהיא עבור אובדן ו/או נזק  .13

 ההשתתפות בפעילות בכפוף לתקנון ההרשמה, חתימה והצהרת בריאות. .14

 :איסוף התלמיד .15

 50ההורה מתחייב להגיע בזמן לקחת את הילד מהקייטנה. אי הגעה בזמן תגרור חיוב בתשלום של  .א
 בגין כל רבע שעה איחור.₪, 

ים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, האיסוף ייעשה ע"י ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההור .ב
 עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, ולהעביר לרכזת הקייטנה.

איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראייה ו/או  .ג
שני ההורים ע"ג הצהרת הורים בכתב, אותה יש למסור לחברה העירונית מראש וכנגד חתימת 

 הטופס.

 :פרסום .16
לחברה העירונית להציג באמצעי תקשורת ופרסומים שונים תמונות  יםהמשתתף/ת מאשרהוריי  .א

 שלו ו/או בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות.

שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו/או הודעות  יםמאשר ת/המשתתףהוריי  .ב
 שוטפות של החברה העירונית.

 
 *לחברה העירונית שמורה הזכות לשינויים.  ט.ל.ח       

 
 מאשר שקראתי את המסמך והנני מסכים לתוכנו:

 
 

    _________            ___________________________        ____________            _____ 
 ךתארי    חתימה                           משפחה                     תעודת זהות                   ושם שם      

mailto:artisthouse@ironitr.co.il

