
 

 

 

 
 2020 - קיץ -מחנה כדורסל מח' נוער-הסכם הרשמה           

 
 שם המשתתף:

 
 

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

 
 כתובת:

 
 תאריך לידה:

 טלפון: ת.ז. הורה:   שם ההורה:             

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

 של החברה העירונית?   בחוגיםמשתתף נה שחה מקרבה ראשוהאם יש בן משפ

   ________________ :__________________   שם החוג :אם כן, שם המשתתף/ת

 

 מייל: _____________________________@________________ -כתובת אי

 
 תשלום: 

 
 ההמחאות תאריכי .יש להכין שיקים לפקודת "החברה העירונית רחובות" :תשלום בהמחאות 

 תשלומים. 3-, בחודש בכל 10 או ,5, 1 -ל קבועים יהיו

 

 .במזומןתשלום  

 

 : תשלום בכרטיס אשראי 
 
 ויזה                  ישראכרט                    דיינרס                 אמריקן אקספרס          :סוג הכרטיס 

      
 _______________    תוקף:  _____________________________________מספר:  __ 

  
 )חובה למלא(     : ______________ C.V.Vספרות בגב הכרטיס  3 

 
 שם בעל הכרטיס: _______________________ ת.ז. בעל הכרטיס: _________________

 
 ____________________________טלפון:  __

 
 __________מס' תשלומים: _____                 ______ ₪    __________לתשלום: __סה"כ 

                                   
 הצהרת בריאות:

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

  .לדווח בהקדם האפשרימגבלה רפואית אני מתחייב  במידה ותהיה

מדווחות הרשום מעלה מסוגל לעמוד במאמץ המגבלות הרפואיות ה הנני מצהיר כי למרות 
 הדרוש לתחום הפעילות.

  _______________________________________________________: הערות בריאות
___________________________________________________________________ 

                                                     
 ולראייה באנו על החתום:

 
 ____________                ____________            ___________         ____________ 

                שם ומשפחה                        תעודת זהות                       חתימה                         תאריך   
 



 

 

 הצהרת בריאות
 
  

 ,לכבוד החברה העירונית רחובות 

 _____ ת.ז. _____________מאת הורי התלמיד/ה _____________ 

 חבר בקופת חולים___________ שם הרופא המטפל ___________.

  

 אני מצהיר כי:

מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל בני/בתי המחייבת על בעיה או לא ידוע לי   □
 טיפול מיוחד במסגרת הצהרון.ו התייחסות ו/א

                                                           יש לבני/בתי מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד  □
 רון:ת הצהבמסגר    

 

רגישות ו/או אלרגיה למזון, תרופות או לכל גורם אחר.  □
 ________פרט______________

 ליקוי שמיעה □

 ליקוי ראייה □

 התעלפויות/התכווצויות/התקפי עצירת נשימה □

 אחר. פרט_____________________ □

 

   לפסיה וכדו'. מצ"ב יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית כגון: אסטמה, סכרת נעורים, אפי □

 אישור רפואי שניתן ע"י _____________________.            

  לבני/בתי מגבלה רפואיות המונעות השתתפות מלאה או חלקית בפעילות המתקיימת  יש □
 בצהרון ומטעמו כדלקמן:    

 פעילות גופנית □

 טיולים □
 פעילות אחרת □

 _________________________תיאור מגבלה ______________________ □
 
 

ל כל שינוי במצב הבריאותי של הנני מתחייב/ת להודיע לחברה העירונית באופן מיידי ע  □
 ולהמציא אישור רפואי. בני/בתי

 
 
  

                ____________________         _________________       __________________ 
 חתימה                 שם ההורים                                   אריך                       ת                          

 
 
 
 
 
 
 

                                            



 

 

                                                  
 תש"פ בקיץ כדורסל נספח הרשמה מחנה                                        

 
 תש"פ. ימודים בשנת הלהחברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש תפעיל מס' קייטנות  .1

בין השעות  14-27/07/2020יתקיים בין התאריכים  'ז-'הלכיתות  נוער מחלקתמחנה כדורסל  .2
בין  יב'-י' 09:00-13:00ט בשעות -ח' ) 01-14/07/20התאריכים בין  'יב-'חולכיתות  09:00-13:00

  .(17:00-20:00השעות 
₪ לנרשמים עד  1,400בהרשמה מוקדמת הינה  ט'-ת ה'לכיתו בקיץעלות מחנה כדורסל  .3

(.  לל שישי שבתלא כו ימים ₪10 )  1500. לאחר מועד זה עלות המחנה 30/06/20לתאריך 
. לאחר מועד 30/06/20לנרשמים עד לתאריך  ₪ 1,100יב' בהרשמה מוקדמת הינה -י'לכיתות 

 קלה.כולל ארוחת בוקר התשלום  .₪ 1,200 זה העלות הינה

  .תשלום הינם לכל התקופה המוגדרת ההרשמה וה .4

 .ם פנויההרשמה על בסיס מקו .5

 הנהלת החברה העירונית תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות את לוח הפעילות. .6

ד מן יש להוריאשראי. לתשלום בהמחאות או מזוהבתשלום בכרטיס ההרשמה תתבצע באתר  .7
בי רחובות בכתובת דרך למשרדי מכאו  למאמניםולצרף טופס הרשמה מהאתר ולהעבירם 

האתר אינה מהווה אישור רישום ומותנת במינימום  ההרשמה דרך, רחובות. 32ירושלים 
 נרשמים ואישור משרדי החברה.

מים הינם פריסה והורדת התשלו .תשלומים 3עד תשלום בעבור קייטנת ספורט ניתן לפרוס  .8
  ביולי אוגוסט וספטמבר.

 ₪. 20ה ע"ס עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בעמל .9

 ת הפעילותאלהפסיק  /קול דעתה לשנותית על פי שאיה רשתהי העירונית הנהלת החברה .10
 במקרה של שעת חירום או מכל סיבה המהווה כוח עליון.

ה תחזיר את ימי במידה ותתקבל הוראה לסגר אשר נכפה כתוצאה מכוח עליון, החבר .א
הלקוח החל מהיום הראשון או תזכה את \הפעילות החסרים והפעילות ללקוח ע"פ ימי 

 דעתה( . שיקול לסגר )בהתאם ל

ימים ברציפות עקב מחלה או בידוד ע"פ הנחיות משרד  14במידה והלקוח נעדר מעל  .ב
זו וזאת  מהסכום ששולם בגין תקופה 25%הבריאות )לא בידוד עצמי( יאושר החזר בגובה 

תאים . ההחזר הכספי אישור רפואי מ  ר כספי והמצאת בהתאם למילוי טופס בקשה להחז
 .בצ'ק באשראי אועסקים ימי  45יתבצע תוך 

 ימים ברציפות.  14 -לא יתקבל החזר כספי בגין היעדרות של פחות מ .ג

 : ביטולים .11
ההורים בכתב  בקשה לביטול השתתפות בקייטנה תטופל רק לאחר מילוי טופס ביטול ע"י

 והעברתו למייל: 

rehovotbc@gmail.comהטופס. לא תאושר בקשת ביטול הורה לוודא את קבלת . על ה
השתתפות בדיעבד. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך עובדי הקייטנה. ללא הודעה בכתב, 

 30/06/20עד לתאריך בביטול הרשמה לקייטנה  ייחשב המשתתף כממשיך בפעילות לכל דבר.
רים )למעט מקרים ר מועד זה לא יתקבלו ביטולים והחזיתקבל החזר כספי מלא. לאח

 איים(.רפו
 : התנהגות חריגה ו/או אלימה .12

 המאמניםאו צוות  המחנההתנהגות אלימה כלפי ילדי , בכל מקרה של לטובת כלל התלמידים
. בנסיבות במחנהלחברה העירונית הזכות לבטל את השתתפותו ו/או כל התנהגות חריגה, תהיה 

 יה יחסי.אלו ההחזר יה

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

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

 :איסוף המשתתף/ת .15

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

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

ים ו/או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי איסוף ילד להורים פרוד .ג
וכנגד חתימת צהרת הורים בכתב, אותה יש למסור לחברה העירונית מראש ראייה ו/או ה

 שני ההורים ע"ג הטופס.

 אחראית על הילדים מעבר לשעות הפעילות. אינהרה העירונית החב .ד

 :פרסום .16

mailto:rehovotbc@gmail.com


 

 

באמצעי תקשורת הורי המשתתף/ת מאשרים לחברה העירונית להציג  .א
 מהלך הפעילות.ופרסומים שונים תמונות שלו ו/או בנו/ביתו אשר צולמו ב

ות טקסט בנושאים פרסומיים ו/או הודעות הרי המשתתף/ת מאשרים שליחת דוא"ל והודע .ב
 שוטפות של החברה העירונית.

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

 
 נני מסכים לתוכנו:מאשר שקראתי את המסמך וה

 
 ____________                _____________            ___________         ____________ 

 תעודת זהות                         חתימה                         תאריך       שם ושם משפחה                                   
   


