
 
 

 

 

 _______________שם משפחה ____________ כתובת: __________________ מייל:____________

 שם האם: _____________  ת.ז. ______________ שם האב: ___________ ת.ז. _______________

 ____________________________נייד אב: ___________________________________נייד אם: 

 

  
 , לפי הפירוט הבא:טקיץ תשע" לקייטנתהריני מאשר/ת בזאת את הסכמתי לרשום את ילדי 

 נרשם לקייטנה בגן נמצא בגן ת. לידה ת.ז. שם הילד/ה

     

 
  ידוע לי והנני מצהיר ומתחייב בזאת כי:

      מחיר הפעילות , 16:00- 8:00בין השעות  ,ה-א הפעילות בימים 12.08.19 – 22.7.19בין ה פעילות הקייטנה . 1

 במועד הרישום ואינם מוחזרים במידה של ביטול השתתפות  שיחויבו דמי רישום,₪  100מתוכם ₪,  1250     
 החזרים בכלל. לאחר פתיחת הקייטנה לא ינתנו בפעילות הקיץ מכל סיבה שהיא.     

 צהרים תסופק ע"י בית מוריה. בקבוק מים, ארוחתביש להצטייד . 2
 משתתפים. 25. פתיחת התוכנית מותנת במינימום של 3
 ,  לבית מוריה שמורה הזכות לשבץ 25.. לבית מוריה שמורה הזכות לאחד גנים במידה ומספר הנרשמים יפחת מ4

 אנשי צוות אחרים מהצוותים שפעלו במהלך השנה.    
 הילד יוכל להשתתף בפעילות הקיץ רק לאחר סיום מלוא תשלום הפעילות לבית מוריה. .6
 ידוע לי שלא יינתנו החזרי תשלום בגין היעדרות בני/בתי מכל סיבה שהיא מפעילות קיץ. . 7
 בפעילות. לבית מוריה הזכות להפסיק פעילותו של ילד/ה ידוע לי  כי במקרה של ילד עם בעיית התנהגות . 8
 הלימודים  ידוע לי כי במידה ויש לבני/בתי צרכים מיוחדים ו/או משולבת סייעת צמודה במהלך יום. 9

   הפורמאלי עלי ליידע את בית מוריה בעת הרישום. על ההורים לדאוג לשילוב סייעת צמודה גם     
 במהלך פעילות הקיץ, לכל שעות שהותו, זהו תנאי הכרחי להשתתפות בפעילות.    
 ל התנגדות ידוע לי שבית מוריה מצלמת חלק מהפעילויות המתקיימות בגנים לשימושה הפנימי ואין לי כ. 10
  לצילומים אלה.      
   רשת תורנית וההורים והילדים מתחייבים להגיע לגנים בלבוש צנוע והולם את רוח , ידוע לי שבית מוריה. 11
 המקום.      
 

 
 הריני מאשר לגבות תשלום חודשי באמצעות:   אמצעי תשלום :

 

  תוקף____/____  ס אשראי מס' ______רטיכ __________________________ 

 ספרות בגב הכרטיס ______ 3שם בעל הכרטיס ________________  ת.ז _________________        

 תשלומים( 4עד ) ________.____________ מס' תשלומיםסכום       

   תשלום בסך של  -מצ"ב  -מזומן/ צ'ק._________________ 

 

 

 

 

 

 : __________________חתימה שם החותם:_________________     ______תאריך: ________

 כתב התחייבות לרישום
 2מחזור  ץלקייטנות קי

 2מחזור טתשע"

 


