
 טופס רישום              
 2019 יוצאים מהבית              

  (23/6/19אריך )רישום מוקדם עד ת                           

  פרטי הנרשם:
 

                                                                          נ                                                   ז/מין: שם פרטי:___________      שם משפחה:______________       
 

  /: שלנו/ ניצניםלומד בבית ספר  )הקף בעיגול( /ו / ז / ח / ט / י  : עולה לכתה
     רבין / אחר:_____ /אור תורהנוף ילדות/ 

 
         לידה:_______________   ת"ז:_______________________תאריך 

 
 __                   ישוב:___________________          מיקוד: ______ ____: ______ת.דרחוב ומס':_______________          

 
 שם האם:_______________  אב:____________טלפון נייד   שם האב:___________ טלפון:____________ 

 
 ___________ ______טלפון נייד אם:______

 
 

 @כתובת דואר אלקטרוני: 
 

 

 S / M  /L  /XL/  18/  16/  14/  12/  10/  8/  6  מידת חולצה:
 

 המתאימה ( חבילהאת ה סמנונא א)   נא לרשום את בני/בתי
 

 

מספר  סמנו מאוחררישום  מוקדםרישום  מספר מפגשים סמנו
 מפגשים

 מאוחררישום  רישום מוקדם

 ₪ 950 ₪ 850 5  ₪ 1250 ₪  1150 חבילה מלאה – 10 

 9 1100 ₪ 1200 ₪  4 700 ₪ 800 ₪ 

 8 1040 ₪ 1140 ₪  3 540 ₪ 610 ₪ 

 7 980 ₪ 1080 ₪  2 375 ₪ 420 ₪ 

 6 930 ₪ 1030 ₪  1 195 ₪ 250 ₪ 
 
 

 

 פרטי המשלם ואמצעי התשלום:

 ______________מחיר הקייטנה:__   ___ _________שם פרטי:__    ______ _____שם משפחה:___

 מזומן / צ'קים          :נא הקף/י בעיגול את אמצעי התשלום

  : ויזה / ישראכרט / / מאסטרקארד כרטיס אשראי

 

 _________________שם בעל הכרטיס:____________                                מס' הכרטיס__________

 

 _______________מס' ת.ז.___________________                                 תוקף הכרטיס_________

 

 אני מצהיר בזאת כי: - הצהרת ההורים

 .ת מבני/בתי להשתתף בפעילותלא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעו. 1
 נעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות כדלקמן:. יש לבני/בתי מגבלות בריאותיות המו2

 ____ ____________טיולים: ______________     ______________ פעילות גופנית: ________   
 _____________פעילות אחרת: _______________________   תיאור המגבלה: _____________   
 ____________מצורף אישור רפואי שניתן ע"י ________________________  לתקופה של _______  
 (. יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית )כגון אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה, רגישויות וכו'3
 ___________מצורף אישור רפואי שניתן ע"י _______________________  לתקופה של _________  
 _______________שם+כתובת+טלפון לפנייה בשעת מצוקה _______________________________  
 ________________. בני/בתי מקבל/ת את הטיפול התרופתי הזה: סוג התרופה: _________________4

 _______________________________________תיאור אופן הטיפול: __________________   
  לשחות בכוחות עצמו.יודע / לא יודע  . בני/בתי 5
 

 חלום

 של

 קיץ!!

 

 



 המשך בדף הבא
 

 
 

 מונד-תל ס"מתנ –2019 פעילות יוצאים מהבית קיץ נהלי
 

 כללי
 נרשמים. במספרמותנית  פעילותוסגירת  פתיחת .1
 .פעילותתהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל  ס"המתנ הנהלת .2
 .פעילויותלא תורשה להשתתף ב, סכספים למתנ" החייבת משפחה .3
 ₪. 20שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך  המחאה עבור .4
 .בלבדבשעות הפעילות  משתתפים בפעילותה םילדיהעל  אחראי ס"המתנ .5
או  בעיית משמעתהמתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב  .6

 בגין פגיעה בפעילות השוטפת.

 תשלום תנאי
 במזומן.או כרטיס אשראי  ,המחאותייעשה באמצעות  התשלום .1
. לאחר תאריך זה מחיר הקייטנה הינו מחיר מחיר המוקדםייהנו מה  19.6.23 -ה עד נרשמיםה .2

 מלא. 

 חיסורים
יש להקפיד להגיע בזמנים הנקובים לכל  –הפסד פעילות בגין איחור בהגעת המשתתף לא יפוצה  .1

 הפעילויות.

 בהצגת אישור רופא בלבד.  ₪, 85 -ביזוכה המשתתף על כל יום שהפסיד   –היעדרות עקב מחלה  .2
 

 השתתפות ביטול
 !בכתבביטול אך ורק לאחר מילוי טופס  יטופלו פעילות לביטול בקשות .1

ביטול באמצעות הפקס ובמקרה זה יש לוודא  הודעות. ניתן לשלוח סבמזכירות המתנ"
ייחשב כהשתתפות . ללא הודעות בכתב בטלפוןקבלת הפקס. לא ייעשו ביטולים 

 בפעילות.  

 21-במלואו. במקרה של ביטול מיום לפני תאריך הפעילות, יוחזר הסכום  21 עד ביטול .2
                                                                              מעלות הפעילות. 50% -יום ועד שבוע לפני תאריך הפעילות יחויב החשבון ב

 . ולא לבטלהשלושה ימים לפני מועד הפעילות יהיה ניתן להחליף פעילות בלבד  –שבוע 

כיוון שמספר . מראש לשלושה ימיםמעוניין להחליף פעילות יודיע על כך עד משתתף ה .3
אנו  –המשתתפים מוגבל בחלק מהפעילויות עלינו לבדוק את ייתכנות ההחלפה 

 מתחייבים לעשות כל שביכולתנו להשיב בחיוב לכל בקשה. 
 

 
, תנאי ההרשמה, 2019את שקיבלתי את המידע בגין פעילות יוצאים מהבית אני החתום מטה מצהיר בז

 ביטולים והנחות ואני מתחייב למלא אחר תקנות המתנ"ס.

 

 

 תאריך : _________________               חתימה : _________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


