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 country-rh.co.ilאתר:  countryclubrh@gmail.comמייל:   03-5401141טלפון:      03-5404122פקס:  

 _______________________מס' קבלה ______      03-5401141/2 -, טל'03-5404122מס' פקס : 

 
 8201 קיץביג פאן -קאנטריטופס הרשמה לקייטנת 

                  

 / ___   / ___  ___  תאריך רישום                    לא קבוצה                         קבוצה

 
 פרטי הנרשם

 שם הילד/ה:

 נקבה\זכר
  שם משפחה: 

  תאריך לידה:  עולה לכיתה/גן

  מידת חולצה:  בית ספר/גן:

   

 אחים נוספים להרשמה

1 

  ביה"ס / גן:  שם הילד/ה:

עולה 

 לכיתה/גן:
  חולצה:מידת  

2 
  ביה"ס / גן:  שם הילד/ה:

  עולה לכתה:  תאריך לידה:

 פרטי ההורים

  שם האב:  שם האם:

  פלאפון האב:  פלאפון האם:

  טלפון האם בעבודה:
טלפון האב 

 בעבודה:
 

 :קרבה טלפון נוסף                                                         : ביתטלפון 

E-MAIL :האם 

 

E-MAIL :האב 

 מייל לשלוח הודעות להורים באמצעות לקאנטריאני מאשר/ת 

 יש לרשום את המייל בכתב ברור וקריא
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 country-rh.co.ilאתר:  countryclubrh@gmail.comמייל:   03-5401141טלפון:      03-5404122פקס:  

 16:00עד            13:00עד                                               1/7-19/7מחזור א   

 22/7-9/8מחזור ב   

 את התאריכים:אם נרשם לחלק מהקייטנה יש לציין בבירור 

__________________________________________________________________________ 

   

 

 

ביוני, החל  30עד  תשלומים ללא ריבית 3. עד 1

אין החזר כספי עבור ימים   תשלומים. 2י מיונ

על כל  , שהילד לא הגיע לקייטנה )כולל מחלה(

 .שינוי אנא דווח מיידית למשרדי הקאנטרי

מהמחיר שלו.  10%ילד נוסף במשפחה  . הנחת2

 )ולא מהסה"כ(.

 נהלי ביטול:      .3

    30%ימים לפני מועד תחילת הפעילות תחויב ב  7ימים ועד  14 -חות מהודעה על ביטול השתתפות פ -

 מהסכום המלא ע"פ מחיר מחירון. 

ימים לאחר תחילת הפעילות     2ימים לפני מועד תחילת הפעילות ועד  6-הודעה על ביטול השתתפות מ -

 מהסכום המלא ע"פ מחיר מחירון. חציתחויב ב

 לות ואילך תחויב במלוא הסכום. הודעת ביטול מהיום השלישי של הפעי -

 או מעשיו \הנהלת קייטנת הקאנטרי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילותו של ילד שהתנהגותו ו .4

 או התנהגות הוריו הפריעו למהלך התקין של הפעילות, בנסיבות אלה יינתן החזר יחסי בהתאם \ן   

 לימים בהם נכח הילד.   

 או תוספות לתכנית בהתאם להרשמה ולנסיבות.\הקאנטרי שמורה הזכות לשינויים ולהנהלת קייטנת  .5

, שני ילדים לקייטנה. אין כפל הנחות ותמיד תחושב ההנחה המשתלמת יותר ללקוח. לדוגמא: משפחה הרושמת 6

     הילד הראשון יקבל את הנחת המבצע והשני את הנחת ילד שני )אך לא יוכל לקבל גם את הנחת המבצע(.

  לקייטנה מלאה.. הנחה תקפה רק לנרשמים 7

  

 

 סה"כ לתשלום:

 מזומן  שקים  אשראי 

  סה"כ התקבל:

  מס' קבלה

  מס' תשלומים

במס'  מותנית         פתיחת הקייטנה 

 הנרשמים
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 country-rh.co.ilאתר:  countryclubrh@gmail.comמייל:   03-5401141טלפון:      03-5404122פקס:  

 אישור שחיה:

 בני/בתי לא יודע/ת לשחות              -בני/ביתי יודעת לשחות 

 :אישור הליכה עצמאי הביתה

 מאשר    הבלעדית בתום הפעילות וכל זאת על אחריותי ה\ית לעזוב את שטח הקייטנה לבדו\בתי רשאי\בני )  (         

 )  (  לא מאשר

 ת לעזוב את שטח הקייטנה לבדו/ה בתום הפעילות.יבני/ביתי אינו רשאי/

 קרבה:  :                              שם +משפחה

 אדם נוסף שרשאי לאסוף את הילד שם את הילד : 

 : קרבה            : משפחה + שם       

 

 אישור צילום    

 במהלך הפעילות בקייטנהבתי \ת לצלם את בני\הנני מאשר    

 )  ( לא מאשר                                          מאשר)  (       

 

  :החברים איתם ארצה להיות בקייטנה

 

_________________________________________________________________________ 

  תקנון הקייטנה קראתי אתתי וקיבל 

  חתמתי על הצהרת בריאות  

  סימנתי אישור שחייה 

 

 ___________    ______________חתימת ההורה ________

 

    __________________________________שם הפקידה הרושמת          
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 country-rh.co.ilאתר:  countryclubrh@gmail.comמייל:   03-5401141טלפון:      03-5404122פקס:  

 

 

  לאחים יש למלא הצהרה בנפרד
 

 הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם המשתתף בקייטנה

 תאריך:_____________________

 

 פרטי הנרשם       
 מס' ת.ז.                    תאריך לידה              השם הפרטי             שם המשפחה                           

 

 אני מצהיר בזאת כי:

 בפעילות בקייטנה. לא ידוע לי על מגבלות  מגבלות בריאותיות המונעות מבני/ביתי להשתתף         

 :יש לבני/בתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת בקייטנה כדלקמן 

 _____________פעילות גופנית: _____________________________________ 

 _________________________________ / טורנירים מחוץ למועדון: ___ טיולים 

 פעילות אחרת: __________________________________________________ 

 שחיה +צלילה: __________________________________________________ 

 _ _תיאור המגבלה: ______________________________________________

 ______________לתקופה של ______ואי שניתן ע"י _____________רפ מצ"ב אישור

  כג' אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה וכד'(יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית( 

 מצורף אישור רפואי שניתן ע"י _______________לתקופה של ________________

 

 :בני/בתי מקבל/ת את הטיפול התרופתי הזה 

 סוג התרופה:_________________________________________________ 

 תיאור אופן הטיפול:____________________________________________ 

  בני/בתי נעזר/ת בכוחות עצמו/עצמה בציוד הרפואי הבא )משאף, ערכת זריקות, ערכת טיפול

 ______________________וכו'(________________________________

 

 

 

 

 חתימת ההורים                                       שם ההורים 

 : טלפונים( 2) טלפון לפניה בשעת מצוקה כתובת+ שם+
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 country-rh.co.ilאתר:  countryclubrh@gmail.comמייל:   03-5401141טלפון:      03-5404122פקס:  

 להורים שלום -תקנון הקייטנה 

 בחרתם לבלות עימנו את חופשת הקיץ, להלן מס' הנחיות חשובותאנו שמחים ש

 הגעה ופיזור 
  16:00/  13:00וסיום בשעה  07:45-08:00הגעה לשטח הקייטנה בין השעות. 

  16:15, ועד 13:15. בפיזור השער יהיה פתוח עד  8:45ופיזור יהיו משער החנייה בלבד עד השעה כניסה . 

  משם יבוא המדריך לקחת את הקייטן לפעילות.  למשרד הקאנטרימתבקשים להגיע  8:45המאחרים אחרי שעה 

  08:30בשעה הפעילות תתחיל מידי יום. 

  לפחות,  15מקדם  -בגד ים, מומלץ חולצה נגד שמש ,כובע, כובע ים לבעלי שיער ארוך, מגבת, קרם הגנה כל יוםביש להביא

 החלפה,  לקטנים זוג תחתונים נוסף. משקפת, אטמי אוזניים לילדים הרגישים, מצופים, בגד 

  משקפת, תיק, כובע וציוד אחר. הפריטים  כליש לרשום את שם הילד ושם המשפחה על 

 ביא עימו בקבוק מים אישי עם שמו, במהלך היום אנו נדאג למלאו בשתייה קרה.כל ילד י 

  :טלפונים יופקדו במשרדי הקייטנה אם יהיו. סף וכד'.כשעונים, טלפונים חכמים, נא לא לשלוח דברי ערך לקייטנה 

  .ארגז אבידות ממוקם בסמוך לבריכת הפעוטות 

 חל איסור לקנות במזנון הקאנטרי. יוד כלשהו.נזכירכם: אין הנהלת הקייטנה אחראית על אבדן צ 

  ייענו.  לאאין להוציא ילדים מהקייטנה ללא דיווח למנהלת הקייטנה, בקשות של הילדים בע"פ 

  במידה וילדכם לא מגיע לקייטנה.מסרון או ב במייל  נבקשכם להודיע במשרד 

  כל קייטן יקבל ביום הראשון לקייטנה תוכנית מפורטת של כל הקייטנה. 

 ה שלא יעמדו בכללי ההתנהגות המקובלים בקייטנה.\הנהלת הקייטנה שומרת לעצמה את הזכות להוציא מהקייטנה ילד 

 או לחמנייה ריקה + שקית שתייה וירק טרי.ריבה מידי יום יוכל ילדכם לבחור אם רוצה כריך ובתוכו, חומוס, שוקולד,  -אוכל 

 הכניסה כרוכה בתשלום. ילדים מנויי הקאנטרי יביאו אישור מהוריהם.  -אין להישאר בבריכה בתום הקייטנה 

  .להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לשינויים 

 ימי היעדרות. ראין החזר כספי עבו 

 נים,ארועים(גנים,צהרו-ביג פאן(       ניתן להתעדכן מידי יום ולצפות בתמונות מהקייטנה בדף הקייטנה בפייסבוק 

 רחצה בבריכה 

 ריכה ויתגלשו במגלשה בכל יום לפי התכנית.הקייטנים יתרחצו בב 

 לאחר הרחצה ישטפו במקלחת החיצונית שליד הבריכה ויחליפו בגדיהם. 

 אין לעבור את הקו האדום בבריכה.  

 .המדריכים יעזרו לילדים להימרח בקרם הגנה 

  שחיה בבריכה.ביום הראשון של הקייטנה יתקיימו מבחני 

 03-5401141/2משרדי הקאנטרי  : תקשורת

 052-2768486קרן בקר ביג פאן  

                                הקייטנה תודה על שיתוף הפעולה, בברכת קיץ בטוח ומהנה, צוות הקאנטרי ומדריכי


