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טופס הרשמה – קייטנת פסח " 2019החווה הירוקה"
נא למלא את הפרטים הבאים:
פרטי התלמיד :
שם משפחה :
מין:

ז  /נ גיל:

שם פרטי :
כיתה:

מספר ת"ז :
תאריך לידה:

כתובת מגורים מלאה:
שם בית ספר בו לומד החניך:

קופת חולים בה חבר החניך:

כתובת אלקטרונית )נא לכתוב בכתב ברור(:

פרטי ההורים :
שם האם :

טלפון:

טלפון נוסף :

שם האב :

טלפון:

טלפון נוסף :
טלפון :

איש קשר למקרה חירום:

אני מאשר כי קראתי את תקנות "החווה הירוקה" והמידע הכללי כפי שמופיעים בטופס
ההרשמה  ,והבנתי את תוכנו ,מהותו ומשמעותו והנני מסכים לו לראיה באתי על החתום:
תאריך :

שם ושם משפחה:

חתימה:
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**במידה ואתם רושמים יותר מילד אחד  ,אנא מלאו טופס נפרד עבור כל אחד מהילדים .
לצורך רישום מידי והבטחת מקום ,שלחו את טופס ההרשמה לכתובת המייל :
info@havayeruka.co.il
תאריכי הקייטנה) 14.04.2019 – 18.04.2019 :ימים א'-ה' (
שעות פעילות הקייטנה 8:00-15:00 :
מחיר הקייטנה ₪ 1,500 :
כולל ארוחת בוקר וארוחת צהריים
בחר את דרך התשלום המועדפת:
הנכם מתבקשים למלא את פרטי הכרטיס האשראי גם אם ברצונכם לשלם באמצעי תשלום
אחר .
קייטנת "החווה הירוקה " שומרת לה את הזכות לעשות שימוש בכרטיס האשראי במקרה בו אין
כיסוי לאמצעי התשלום שניתן ו/או במקרה של השחתת רכוש הקייטנה ע"י ילדכם.
סוג כרטיס:

מספר כרטיס:
מספר ת"ז :

שם בעל הכרטיס:
האם לחייב את הכרטיס :כן  /לא
אם כן ,מספר התשלומים 2 / 1 :
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הצהרת בריאות :
פרטי החניך :
שם פרטי:
תאריך לידה :

שם משפחה:

.

מס' ת.ז:

.

הקיפו בעיגול את התשובות הרלוונטיות :
אני מצהיר בזאת כי :
 .1לא ידוע על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילות הנערכת בקייטנה .
 .2יש לבני/בתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת במחנה .
במידה וקיימת מגבלה בריאותית יש למלא את השדות הבאים:
.

תיאור המגבלה:
היקף בעיגול את התשובה :

השתתפות בפעילות גופנית :כן  /לא
השתתפות בטיולים :כן  /לא
השתתפות בפעילות אחרת :כן  /לא
ארוחות :רגיל  /צמחוני  /צליאק
מצורף אישור רפואי שניתן על-ידי :

לתקופה של :
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 .3יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית )כגון אסטמה  ,סוכרת נעורים ,אפילפסיה וכד'(:

כן  /לא
במידה וכן  ,אנא ציין את המגבלה:
מצורף אישור רפואי שניתן ע"י :

.
לתקופה של :

.

 .4בני /בתי מקבל הטיפול התרופתי :כן  /לא
במידה וכן יש למלא את השדות הבאים:
שם התרופה:

.

אופן הטיפול:

.

 .5בני /בתי נעזר/ת בכוחות עצמו/ה בציוד הרפואי הבא )משאף ,ערכת זריקות ,ערכת טיפול וכו'(:
כן  /לא
במידה וכן ציין מהו :
תאריך :

שם ההורים:

חתימה :
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תקנון קייטנת החווה ירוקה ומידע כללי
 .1תנאי הרשמה:
הנרשם לקייטנת "החווה הירוקה" )להלן "הקייטנה"( על כל הנרשמים )להלן" :החניך"( לקבל על עצמם
את "כללי התנהגות בקייטנה" כמפורט בסעיף  ,2החניך יגיע למחנה כשבריאותו תקינה.
 .2כללי התנהגות בקייטנה:
 2.1החניכים והורי החניכים מקבלים על עצמם את "כללי התנהגות בקייטנה" וכן את תנאי ההרשמה
והתנאים וביטולה כדלקמן:
א .פגיעה או התעללות פיזית ,נפשית ,מינית ,חברתית או אחרת ,בחניכי הקייטנה או בצוות הקייטנה או
בבעלי חיים המצויים בסביבת הקייטנה אסורה בהחלט.
ב .הרס או פגיעה בטבע ,בסביבה ,במבנים או בציוד השייך לקייטנה או למי מחניכי הקייטנה אסורה
בהחלט .מובהר בזאת מפורשות כי חניך שיגרום בזדון להרס או פגיעה ברכוש תהא משפחתו אחראית
לשיפוי הקייטנה בגין הנזק שנגרם.
ג.

החניך יישמע להוראות צוות הקייטנה בכל זמן ,והתנהגותו לא תדרוש השגחה ופיקוח שהינם מעל
לרמה הסבירה המתאפשרת על-ידי צוות סביר.

ד .החניך והורי החניך מתחייבים לשתף את הנהלת הקייטנה בכל מצב אישי ,בריאותי או אחר שייתכן
וישפיע על התנהגות החניך במהלך שהייתו בקייטנה.
ה .השימוש בטלפונים סלולאריים במהלך השהיה בקייטנה ,לרבות תקשורת בין החניכים להוריהם,
מפריעה לפעילות השוטפת ולצוות הקייטנה ,נא לדרוש מילדכם לפנות לצוות הקייטנה בכל בעיה
שהיא ולנסות למנוע את השימוש בטלפונים סלולאריים.
ו.

הורים ומשפחות החניכים יותרו להיכנס לשטח הקייטנה בשעות הפיזור והאיסוף הקבועות ,הורה
שמעוניין להוציא את בנו/ביתו לפני עליו להודיע על כך לצוות הקייטנה.

ז.

הסוס עשוי במקרים קיצוניים להתנהג בצורה בלתי צפויה .על מנת לצמצם למינימום סיכויים
לתאונה ,יש להישמע להוראות המדריך .

ח .חובה לרכב עם קסדת מגן תקנית ורכוסה ,מכנסיים ארוכים ונעליים סגורות – גם ברכיבה על סוסים.
ט .אין עלייה על סוס רק באישור ובליווי מדריך רכיבה בלבד.
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 .3הרשמה:
את טופסי ההרשמה לקייטנה יש לשלוח מלאים או בפקס שמספרו –  03-6486233או לכתובת הדואר הכפר
הירוק ,רמת השרון  47800על שם "החווה הירוקה" ,יש לוודא כי הטפסים הגיעו .ניתן להגיע למשרדי
החווה ולמלא במקום.
 3.1עם קבלת טופס ההרשמה והסדרת התשלום עבור הקייטנה ,יובטח מקומו של החניך באותו מחזור.
 3.2בעת הרישום לקורס ייגבו דמי הרשמה על סך .₪150

 .4תשלום לקייטנה וביטולים:
 .4.1התשלום עבור ההשתתפות בקייטנה ישולם במלואו במעמד הרישום.
 .4.2ביצוע התשלום יתאפשר באחת הדרכים שלהלן :במזומן ,אשראי ובהמחאות.
 .4.3מדיניות ביטולים:
 .4.3.1ביטול עד חודש לפני המחזור – החזר מלא למעט דמי רישום.
 .4.3.2ביטול במהלך  4שבועות שלפני פתיחת המחזור – חיוב של דמי רישום  25% +ממחיר הקייטנה.
 .4.3.3ביטול במהלך  3שבועות שלפני פתיחת המחזור – חיוב של דמי רישום  40% +ממחיר הקייטנה.
 .4.3.4ביטול במהלך שבועיים שלפני פתיחת המחזור – חיוב של דמי רישום  70% +ממחיר הקייטנה.
 .4.3.5ביטול במהלך השבוע שלפני פתיחת המחזור – אין החזר.
למען הסר ספק ,במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא ,לא יוחזרו לנרשמים "דמי רישום" לקייטנה .כמו כן
במקרים של כוח עליון ,מגפה ,וכל נסיבות אחרות שאינן באחריות ו/או אינן תלויות בהנהלת המחנה,
העשויות לגרור ביטולים או סגירת הקייטנה ,שומרת הנהלת הקייטנה לעצמה את הזכות ,לפי שיקול
דעתה ,להעניק לנרשמים זיכוי בלבד ולא החזר כספי בגין הכספים ששלמו על ידם בגין ההרשמה לאותו
מחזור.
 .5הנחות:
 .5.1עבור אח שני ₪ 100 -הנחה.
 .5.2אין כפל הנחות.
 .6הנהלת הקייטנה שומרת לה הזכות להרחיק מהקייטנה חניך ,ללא החזר כספי ,שהפר את "כללי
ההתנהגות בקייטנה" וכן חניך שלא יתנהג בהתאם לנורמות ההתנהגות ורוח הסבלנות והשיתוף
בקייטנה.

 .7הצטרפות מאוחרת ,היעדרות ועזיבה מוקדמת:
אין הפחתה מעלות הקייטנה או זיכוי עבור תשלום בהצטרפות מאוחרת למחנה או עזיבה מוקדמת ממנו \
לא יינתן זיכוי כספי בגין הימים בהם נעדר החניך מהקייטנה .לרבות חניך שיאלץ לעזוב את הקייטנה
מסיבה רפואית כלשהיא בהצגת אישור רפואי מוצדק.
 .8חפצים אישיים:
הנהלת הקייטנה לא תישא באחריות לאובדן ,נזק או פגיעה בציוד החניכים .נא לא להביא ציוד יקר ערך.
 .9התכנית כפופה לשינויים.
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