
  ! שלום רב–להורים 

-להלן) (ר"ע(ש גימנסיה דרור החלוץ " עחינוך-דרור בתי "עמותת במסגרת קייצת אשבלבתכם להשתתף בפעילות /אנו מזמינים את בנכם

להלן כמה פרטים שחשוב . ")התנועה"-להלן (תנועת הנוער העובד והלומדפעולה עם  בשיתוף פעילות הקיץ נערכת  ").דרור בתי חינוך"

  :שתדעו

הפעילות . בטיחות ומשמעת במהלך ההשתתפות בפעילות הקיץ,  אנו מייחסים חשיבות עליונה לתחום של ביטחון:ביטחון ובטיחות �

 ם שהוסמכו על ידי את הפעילות מלווים מדריכי. י משרד החינוך"ל ועם המשטרה ומונחית ומפוקחת ע"מאושרת ומתואמת עם צה

. ל משרד החינוך"י הנדרש בחוזר מנכ" עפ-/ מגישי עזרה ראשונה/או חובשים/י נשק והתנועה ובהתאם לצורך גם מאבטחים נושא

לקראת . י הדרישות והנהלים" תדרוך הכולל הנחיות ביטחון ובטיחות עפ- לפני הפעילות ובמהלכה -המדריכים והחניכים עוברים 

  .ת והמוכנות ליציאהלהבטיח השלמת ההערכו, ידי הדרגים האחראיים-הפעילות נקיים תחקיר מקדים על

שהינם תקפים גם (הספר ומוסדות משרד החינוך - מבטחת את חניכיה ביטוח צד שלישי בנוסף לביטוחים של בתידרור בתי חינוך :ביטוח �

לכן יש להביא ציוד . נזקים לרכוש/ אינה אחראית לאובדןדרור בתי חינוךו, ציודו האישי של החניך אינו מבוטח). במהלך החופשות

  .זול  והכרחי בלבד ולהימנע מהבאת חפצים יקרי ערך, פשוט

 .י משרד החינוך" עתמאושרהקייטנה .   בלבד 195בעלות של  1.8.09-7.8.09הקייצת מתקיימת בתאריכים  :הקייצת �

  ".דרור בתי חינוך"ק לפקודת 'מזומן או צ: ניתן לשלם לפעילות הקיץ בשני אופנים :אופן התשלום �

ההצלחה והחזרה בשלום . בתכנון פעילות הקיץ והמחנות הושקעו עבודה והתארגנות מאומצות, חניכים נכבדים הורים ו:קשר עם הורים �

הבטיחות והמשמעת , אנו מייחסים חשיבות עליונה לתחום הביטחון. ובבריאות הביתה תלויות בראש ובראשונה בשיתוף הפעולה שלכם

יתרום להצלחת , שיכלול התייחסות לנקודות שמפורטות להלן, הוריםתדרוך משמעתי מקדים שלכם ה. במהלך ההשתתפות בפעילות

להימנע ; לגלות זהירות באתרים; להיצמד לשאר חברי הקבוצה; בכל תנאי, בכל זמן, להישמע להנחיות המדריכים בכל מקום: הפעילות

ישובים וחגורים : י הנהלים"טובוס עפלנסוע באו; להקפיד על תקינות הציוד האישי והקבוצתי; לשמור על הרכוש והניקיון; מאלימות

, אנו מצידנו נעביר לילדכם תדריך מפורט. י הרשימה המצורפת"להביא ציוד חובה ותרופות עפ; בחגורת בטיחות ולשמור על ניקיונו

 זכותנו אנו שומרים על, או במקרה של התנהגות שתהיה בגדר חציית קו אדום, מההנחיות כאשר נבהיר כי במקרה של חריגה של ילדכם

 .להפסיק לאלתר את השתתפות הילד בפעילות הקיץ השוטפת או במחנה ולהחזירו הביתה

 054-6735177 נעמי \ 054-6738746ירון ל  \ 054-9732068  וםת -ללקבלת פרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות  •

   tk.kayetzet.www   או באינטרנט
 שעות לפני תחילת 72-תתפות של ילדם וקבלת החזר כספי יש לפנות לרכז הבית למדע ועמדה לא יאוחר מלבקשות הורים לביטול ההש

דרור בתי אין . בהתאם למשך ההשתתפות בפעילות ולנסיבות הבקשה, בקשות  כאמור שתגענה לאחר מועד זה תטופלנה בנפרד. הפעילות
 יבוצעו רק  לאחר סיום הפעילות ולא לפני בכל מקרה כל ההחזרים . י חניך" מתחייבת להחזר כספי כלשהו במקרה של ביטול הרשמה עחינוך

  . כן
לפיכך אנו שומרים . צדדים שלישיים ושיקולים נוספים, מצב ביטחוני, מזג אוויר, קיום הפעילות תלוי בגורמים רבים כדוגמת מספר נרשמים

לרבות שינוי מקום , במקרה של שינויים בתוכנית הפעילות.  י שיקול דעתנו"לבטל אירוע מכל סיבה שהיא עפ/זכות לשנותלעצמנו את ה
  .אלא במקרים מיוחדים, לא יהווה הדבר עילה לביטול ההרשמה או להחזר כספי כלשהו,מהסיבות האמורות, או תכניה/מועדיה ו, הפעילות

בקשות להחזר שתגענה לאחר מועד זה .  שעות לפני תחילת הפעילות72-לא יאוחר מהבית למדע ועמדה לרכז לבקשות החזר כספי יש לפנות 
אין התנועה מתחייבת להחזר כספי כלשהו במקרה של ביטול .  בהתאם למשך ההשתתפות בפעילות ולנסיבות הבקשה,תטופלנה בנפרד

  . ות ולא לפני כןרק עם סיום הפעילכל ההחזרים יוחזרו בכל מקרה . י חניך"הרשמה ע
לפיכך אנו שומרים . צדדים שלישיים ושיקולים נוספים, טחוניימצב ב, מזג אוויר, קיום הפעילות תלוי בגורמים רבים כדוגמת מספר נרשמים

לרבות ,  ייתכנו גם שינויים בתוכנית הפעילות,לאור האמור לעיל.  שיקול דעתנוי"לבטל אירוע מכל סיבה שהיא עפ/לעצמנו את הזכות לשנות
  .ומובהר כי הדבר לא יהווה נימוק לביטול ההרשמה או להחזר כספי כלשהו, או תכניה/מועדיה ו, שינוי מקום הפעילות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצהרה על, ה המלאה בפעילויות/בתכם והשתתפותו/תנאי להשתתפות החניכים במפעל היא חתימת ההורים על אישור הורים שכולל את הסכמתכם ליציאת בנכם

או מכתב אישור השתתפות מרופא המשפחה ובו פירוט בדבר ליקויי בריאות ולקיחת /הצהרה על מצב בריאות תקין ו, בבריכה/ה והסכמתכם לרחצה ביםיידיעת שחי

    .לא יתאפשר לחניך שלא ימציא אישור הורים להשתתף במפעל. רגישות לתרופות אם קיימת ולאלו תרופות ואלרגיות אחרות, תרופות

  

  2009 קיץ -  פח אישור הוריםס 

בתנו טובה ומאפשרת / בריאותו של בננו וכןלקייצת אשבלביתנו לצאת /  לבננומאשרים_,                 .: ז.ת,                     :  הוריו של החניך,אנו

  : :שה וימקר בעיות בריאותיות ב.את ההשתתפות בפעילות

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________.  

  ______________:   לשחות ואני מאשר לו להיכנס לבריכה בהגבלותאינו יודע / ודעי בתי \בני     )מחק את המיותר (לא/ כן  -תקינה בתי /בריאות בני 

  -____________________: טלפון הורה' מס.      _______________:ת ההורהחתימ_ _, / _ _ / _ _ : תאריך

  

  

  ______________:תאריך______________                                   :חתימה

 


