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  22 תודה שהצטרפתם תודה שהצטרפתם ללקייטנת קייטנת   קיץ קיץ 2121

טופס הרשמה / תקנון 
יש למלא את הפרטים בכתב יד ברור, לסמן את האפשרות הרצויה ולחתום בתחתית הדף. תודה!

ת”ז:	 		 שם	הילד/ה:	

בי”ס: עולה	לכתה:	 כתובת:	

צהרון:	כן	/	לא חוזר	עצמאית	בסוף	היום:	כן	/	לא	 מסלול:	

טל: 	 	 שם	האם:

טל: 	 	 שם	האב:

מייל:

הצהרת הורים
הריני מאשר/ת השתתפות ילדי בקייטנה, בכפוף לתקנון ולחתימה על הצהרת ההורים.	 
ידוע לי כי פתיחת מחזורי הקייטנה, הצהרון, קבוצות ומסלולים, מותנית במס’ מינימלי של משתתפים וכי 	 

מספר המקומות בכל מסלול מוגבל. במידה ולא ייפתח מסלול עקב חוסר משתתפים, תהיה לנרשם הזכות 
להירשם למסלול חלופי מבין המסלולים שיתקיימו, על בסיס מקום פנוי, או לקבל את כספו חזרה.

להנהלת מרכז דור שמורה הזכות לשינויים ו/או תוספות לתכניות ולפעילויות הקייטנה בהתאם לנסיבות 	 
ולתנאים בשטח.

הנני מצהיר/ה כי מצב בריאותו של ילדי תקין ואין לו/לה מגבלות רפואיות.	 
הנני מצהיר/ה כי לבני/בתי מגבלה רפואית כמפורט ולמרות המגבלה ביכולתו/ה לקחת חלק בפעילות 	 

הקייטנה. פרט: 
הנני מתחייב/ת לא לשלוח את ילדי לקייטנה במידה ואינו/ה בריא/ה. ילד שיגיע לקייטנה לא בריא, 	 

השתתפותו באחריות ההורים.
	  הנני מתחייב לעדכן את הנהלת הקייטנה במידה ולילדי יש רגישות כלשהי למזון )צליאק וכו’(. במידה 

ונדרש לילדי מזון מיוחד, באחריותי לדאוג למזון מתאים. ידוע	לי	כי	הנהלת	הקייטנה	אינה	מתחייבת	לספק	
מזון	המתאים	לכל	רגישות.

ידוע לי כי במידה וילדי לא יתנהג כראוי בקייטנה, תהיה ההנהלה רשאית להוציאו מהקייטנה.	 
ידוע לי שההגעה למתחם הקייטנה והחזרה הביתה הם באחריות הבלעדית של ההורים.	 
אני מאשר שתמונות מהקייטנה יישלחו להורים ויעלו לפייסבוק ולאתר מרכז דור במהלך הקייטנה.	 
ידוע לי שהנהלת הקייטנה אינה אחראית לאובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי ציוד אישיים, כסף וחפצי ערך.	 

נהלי תשלומים וגבייה
מחיר דמי רישום לקייטנה הינו 200 ש”ח. דמי ההרשמה לא	יוחזרו	בשום	מקרה. . 	
 ביטול השתתפות בקייטנה מכל סיבה במהלך 3 הימים הראשונים, יחוייב בדמי ביטול בסך 300 ש”ח. . 2

מהיום ה-4 לא יהיה החזר כספים בגין ביטול השתתפות בקייטנה.
במקרה של אי	פתיחת	הקייטנה	עקב כוח עליון/אילוצי התקופה, דמי הרשמה בסך 200 ש״ח כאמור לא יוחזרו.. 3
במקרה של סגירת	הקייטנה	לאחר	פתיחתה עקב כוח עליון/אילוצי התקופה, יוחזר התשלום שבוצע לאחר . 4

קיזוז: דמי רישום 200 ש״ח + 00	 ש״ח לכל יום פעילות + 70 ש״ח לכל יום צהרון, שהתקיימו עד מועד הסגירה. 
במקרה של כניסת ילד לבידוד במהלך הקייטנה, ובהצגת	אישור	מתאים, יוחזר התשלום שבוצע לאחר קיזוז: . 	

דמי רישום 200 ש״ח + 20	 ש״ח לכל יום פעילות + 90 ש״ח לכל יום צהרון בהם הילד נוכח עד למועד בידודו. 
חזרה לפעילות בקייטנה תתאפשר בהתאם להנחיות.

אין החזר כספים בגין היעדרות מהקייטנה מכל סיבה )כולל מחלה, למעט האמור לעיל( או במידה והילד/ה . 	
הורחק/ה מהקייטנה בעקבות התנהגות פרועה. 

הנני מאשר כי מוסכם עלי כל הרשום בהצהרה זו:

תאריך חתימת הורים  
]merkazdor@gmail.com אנא החזירו את הטופס החתום למייל[


