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 2023-2022סביון 

 א. הרישום לקייטנה 

 .הרישום הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.  1

.הרישום לקייטנה כפוף למילוי הצהרה רפואית, תשלום מלא, טופס רישום והסכמה לאמור בתקנון   2

 הרפואי עליו הוצהר.   חובה ליידע בכל שינוי במצבזה. 

  על ההורים לעדכן מראש על כל תרופה, רגישות למזון, אלרגיות או בעיה רפואית של הנרשם. . 3

, תאסר הבאת מזון עם המרכיבים  סכנת חייםה עם בעיית אלרגיה מ/ד ל י ה וישתתפו במיד 

 האלרגניים לכלל הילדים. 

היו מספיק נרשמים או  י.הנהלת הקייטנה רשאית לבטל חוג או פתיחת הקייטנה בכלל במידה ולא  4

ימי עבודה לפני   7הבלעדי. הודעה על כך תימסר לנרשם עד  מסיבות אחרות בהתאם לשיקול דעתה 

 כאמור.   בשל ביטול החזריםקייטנה והנרשם יהיה זכאי לה פתיחת 

.להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לשינויים או תוספות לתוכניות בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה   5

 הבלעדי. 

 ב. אמצעי תשלום 

 . תקופת הפעילות  .התשלום עבור ההשתתפות בקייטנה הינו לכל 1

ותאושר על פי שקול דעתה הבלעדי של הנהלת הקייטנה    כל בקשה לרישום לתקופה קצרה יותר, תבחן

 דים למחיר רגיל ימים בוד  צבור פן פרטני על ידי מוקד הרישום, לא ניתן לבאו

 .בכדי להבטיח מקום ילדכם בקייטנה יש להסדיר את מלוא התשלום במועד ההרשמה לקייטנה.  2

 תשלומים.   שני תן לבצע את התשלום מראש בכרטיס אשראי עד .ני 3

.הנהלת הקייטנה רשאית להפסיק השתתפותו של נרשם שלא יתמיד בתשלומים וזאת לאחר   4

 ימים.   2התראה בת 

 הנחות   ג.  

 ההנחה תהיה על המחיר הגבוה יותר(  ) שני ומעלה   מרישוםאחוזי הנחה יינתנו  10. 1 

 .  הנחה תינתן עבור רישום לקייטנה מלאה בלבד  2 

 ביטולים והיעדרויות ד.  

יש   efratt@savyon.muni.il.ביטול הרשמה לקייטנה יעשה בכתב בלבד למשרד הרישום בדוא"ל:  1

.למען הסר ספק, הודעת ביטול שלא  050-6800287בטלפון  תלוודא את קבלת ההודעה טלפוני

 תעשה בכתב לא תכנס לתוקף. 

 .דמי ביטול  2

 נרשם שיבטל את הרשמתו יחויב בדמי ביטול כמפורט להלן, שיחושבו לפי מועד בקשת הביטול: 

   מהיום השלישי לפני הקייטנה הרשמה ביטול ל₪   50 על סךדמי ביטול   -

ותשלום עבור מספר הימים שבו  , החל מהיום הראשון של הקייטנה,   ₪  100מי ביטול בסך ד -

 ה( הגבוהיחסי ) יחושב לפי המחיר . השתתף הנרשם 

 

 .לא ניתן לקבל החזר כספי בגין הודעות ביטול רטרואקטיביות שאינן עומדות בהוראות אלה.  3

 .לא ניתן לקבל החזר כספי עבור היעדרות מימי פעילות בודדים.  4
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היעדרות בגין מחלה: לא תזוכה בהחזר כספי אלא אם כן הוגשה בקשה בכתב, בצירוף אישור  . 5

 ימים ממועד סיום הקייטנה.  3והבקשה הוגשה בתוך  ימי מחלה רצופים לפחות,  3רפואי על 

 פת הקורונהח עליון ומגו. כ ה.

 ות משרד הבריאות *** פעילות הקייטנות כפופה להוראות כל דין לרבות, תקנות לשעת חירום והנחי

.במקרה בו לא ניתן יהיה לקיים את פעילות הקייטנות בנסיבות שאינן תלויות בהנהלת הקייטנה   1

הוראה שלטונית, צו מנהלי, מלחמה או גיוס כללי עקב מבצע   , (כגון הקורונה)כגון: התפרצות מגפה 

יבורית אשר אינה  מציאות צ צבאי רחב היקף, פגעי טבע, השבתה הקשורה למבנה האירוע או בשל 

  מאפשרת את קיום הפעילות או השימוש במתקן או בכל מקרה אחר שאינו בשליטת מועדון הספורט

אשר בעטיו לא ניתן לקיים את הפעילות או להשתמש במתקני הפעילות הנסיבות המפורטות לעיל  

ין השתתפותו  זכאי הנרשם להחזר כספי בניכוי החלק היחסי בג  יכונו יחד להלן: "כח עליון"), יהיה

 בקייטנה, ומלבד זאת לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המניעה. 

 התנהלות בקייטנה  ו.

.משתתפי ואורחי הקייטנה מתחייבים להישמע להוראות המדריכים, הצוות המקצועי וצוות מרכז   1

 במקום בכל עת.  הספורט ולהוראות השילוט

 יחות והביטחון של משרד החינוך. .כל פעילויות הקייטנה כפופות להוראות הבט 2

 . בקבוק שתיה ב .יש להצטייד בכל יום  3

.חל איסור על הצוות לספק תרופות לילדים. במקרה בו יש צורך בתרופות על בסיס קבוע. יש ליידע   4

 מתן התרופות למועדים שלפני או אחרי הפעילות בקייטנה.   את הצוות מראש ולתזמן את 

דרך את צוות הקייטנה בכל מקרה בו הילד זקוק למשאף ו/או אלרגי  .באחריות ההורים ליידע ולת 5

 להתנהלותו בקייטנה.   ו/או כל אמצעי אחר הדרוש

.להנהלת הקייטנה שמורה הזכות והסמכות על פי שיקול דעתה הבלעדי להורות על הפסקת   6

משתתפים  טחונם של  יסיכן את שלומו ובטחונו או סיכן שלומם או ב פעילות משתתף בקייטנה אשר

בהתנהגות שאינה הולמת או פגע בהנאתו   אחרים או הצוות או הפר את הוראות התקנון, או התנהג 

לתקופת    של משתתף אחר בקייטנה. החלטה זו תימסר להורי הנרשם ויבוצע זיכוי כספי יחסי

 ההשתתפות בקייטנה. 

הציוד האישיים לרבות   לאובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי  .הנהלת הקייטנה אינה אחראית בכל צורה 7

 לטלפונים ניידים. 

     .על הנרשמים ובני משפחותיהם לעדכן את הצוות בקייטנה בכל בעיה רפואית המתעוררת במהלך  11

 תקופת הקייטנה

.לאור משבר הקורונה, חלה על הנרשם/ת החובה לשמור על הנחיות משרד הבריאות   12

 המתעדכנות מעת לעת. 

די לקיים את פעילות הקייטנות באופן בטוח ובריא, נדרשת הערכות לפי  .לאור משבר הקורנה ובכ 13

הנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת. הנרשמים, ההורים והצוות מחוייבים לפעול על פי  

 למועד פתיחת הקייטנות.   הנחיות אלה. רשימת ההנחיות המלאה, תמסר בסמוך

חנות אימונים לפי העניין, למעט במקרים בהם  ** בכל מקום בו נרשם קייטנה, הכוונה היא גם למ

 נקבע אחרת במפורש. 

 

 . הבנתי את תכני הסעיפים ומשמעותםאת התקנון לפרטיו וקראתי  הריני לאשר בזאת כי   •

 

 ____________              חתימה______________        תאריך___________שם+ משפחה  



 טופס הצהרת בריאות

 . במחנה ללא טופס זה, ילדכם לא יוכל להשתתף שימו לב! 

 שם הילד 

משפחה:__________ שם  

 פרטי:__________ ת.ז:  

 

 שם ההורים 

משפחה:__________ שם  

 פרטי:__________ ת.ז: 

 

 הצהרת בריאות  

1.     אני מאשר כי לא ידועה לי כל בעיה/ מגבלה בריאותית ממנה סובל/ת

 .ילדי/תי

2.    לבני/בתי יש מגבלה בריאותית ______________________________ )מצ"ב

 אישור רפואי המאשר השתתפותו/ה למרות הבעיה הרפואית(. 

אשר במידה וישנן מגבלות: יש לבני/בתי מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת  .3

 :נא להקיף בעיגול במידה ורלוונטידורשת טיפול מיוחד.  

ת למזון.  , כולל רגישויורגישויות •

 ____________________________________________________________ 

 ,  מגבלת ראיה,  אסטמה,  אפילפסיה,  סוכרת נעורים. שמיעה מגבלת •

 ____________________________פרט( _________________יש לאחר )דבר  •

לא יכול/ה להשתתף בפעילויות הבאות :  בני/בתי 

__________________________________________________________________ 

(:  נא לפרט את שמות התרופות) אופן קבועלוקח/ת תרופות בבני/בתי 

______________________________ _______________________ _________ 

)משאף,   אישי והוא/היא יודע/ת להשתמש בו בעצמו/ה רפואי   ציודבני/בתי ל •

 טיפול וכו'(:ערכת זריקות, ערכת 

___ _______________________________________________________________ 

 ___________הערות: ___________________________________________________

שיחולו  מגבלה או כל שינויהנני מתחייב/ת להודיע לכם ולצוות ההדרכה על כל  .4

 . במצב הבריאותי של בני/בתי

 ____________       ____________      __________ 

 תאריך                  שם ההורה                      חתימה 

 

 

 

         

         


