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 תאריך: ___________
 

 )נא להקיף בעיגול(סוכות/חנוכה/פסח/קיץ  :טופס הרשמה למחנה
 בענף:________

 
 

בענף ____________ של העמותה  ___________אנו שמחים על הצטרפות ילדכם למחנה  .1

 לקידום הספורט בגבעתיים.

 צוות המאמנים יעמוד לרשות ילדכם בכדי להעניק לו חוויה ספורטיבית עשירה ומהנה. 

 )נא למלא בכתב יד ברור את הפרטים במלואם(.

 
 :פרטי הנרשם למחנה .2

   ( כולל ספרת ביקורת, מס' ת.ז. )  , שם פרטי   שם משפחה  

   שם ביה"ס/גן   נייד הילד/ה   כיתה/גן   גיל  

    כתובת    תאריך לידה  

 פרטי ההורים 
   שם פרטי    :  שם משפחה הורה אחד 

 נייד: ______________________  

    אימייל   

   שם פרטי    שם משפחה  :  הורה שני 

 נייד: ______________________  

    אימייל   

  
 רישום ותשלום .3

 בתשלום מראש. נהמות -* השתתפות במחנה  

 עבור המחנה בלבד.הינו * התשלום  

 במשרדי העמותה בלבד.או במזומן ניתן לשלם בשיקים * 

של העמותה במחלקת רישוםאו  * ניתן להירשם דרך אתר העמותה בכרטיס אשראי  

.03-5718368בטל'     

 :תשלום באמצעות כרטיס אשראי
 ,    , שם בעל הכרטיס    סוג הכרטיס:

 /__/__/__  __/__/__/__  __/__/__/__  __/__/__/__ __, מספר כרטיס:   ת.ז. 
   ספרות אחרונות בגב הכרטיסCVV  (3  :)תוקף: __/__, 

₪    ש"ח, סה"כ    , סכום כל תשלום:   מספר תשלומים: 

 חתימת בעל הכרטיס: ________________.

 

 

 לא

מכבדים 

כרטיס 

 דיינרס
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 פרישה והחזר כספי

 החזר כספי יינתן בכפוף לתקנון הרישום ולהודעת פרישה בכתב של הבגיר ו/או הורי הספורטאי/ת.

 טופס בקשה לביטול השתתפות בקייטנה/במחנה ניתן להוריד מאתר העמותה, 

 Givatayim.muni.ilSportG@: במיילאו  1158411-03לשלוח בפקס 

 

 הצהרת בריאות .3

   ת.ז.     /בתיבזאת כי בני /ההנני מצהיר 

 לעסוק במסגרת ספורטיבית, במסגרת חוג _____________________ /הוכשר /הבריא 

   , חתימה:  , ת.ז.  : הורה אחדשם  

 __________שם הורה שני: ______________, ת.ז. _____________________, חתימה:  

 

 הסכמת ההורים .4

 ( ואנו מסכימים לכל התנאים הנ"ל.1-5אנו הוריו של הילד קראנו בעיון את דף הרישום )סעיפים  

 .  , חתימה:   : הורה אחד, שם  תאריך:  

 תאריך: ________, שם הורה שני: ________________________, חתימה: __________. 

 

 

 אינו כולל ערכת ציוד.שתתפות ההתשלום עבור ה 

  בהתאם לקריטריונים שנקבעים מעת לעת ע"י משרד ילדכם מבוטח בביטוח תאונות אישיות
 החינוך, רשות הספורט. 

 מומלץ להרחיב את הפוליסה באופן אישי.
 
 

       

 -מצפים לראותם  -

 

 

 

 


