
 
 

אקווה סטמינה חוף הדולפינריום )חוף אביב( מתחם ביץ' קלאב טלפון מועדוןמועדון  : 054-5478321/03-7700477 aquasurf14@gmail.com 

 2019 סוכותטופס הרשמה לקייטנת 

 חוף הדולפינריום  -מועדון גלישה אקווה סטמינה

 פרטי הילד/ה: 

 תאריך לידה: ____________   מין: ___________   _________________ מלא: ________ שם 

 כתובת מגורים: _______________________________    

 פרטי ההורים: 

 שם האב: ______________  נייד: __________________ מייל: ______________________ 

 שם האם: ______________  נייד: __________________ מייל: ______________________ 

 נא לסמן: 

 י ניסיון /   מתקדמים מתחילים /  בעל רמה:  ●

 עצמאית / הסעה מטעם המועדון. אופן הגעה: ●

 לתיאום הסעה יש לפנות לצוות המועדון. 

 המחירים אינם כוללים הסעה***

 בריאות לקייטנת גלישה במועדון אקווה סטמינה  הצהרת

 י: אני מצהיר/ה כ 

 לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/מבתי להשתתף בפעילות בקייטנת הגלישה במועדון אקווה סטמינה  .1

 י/לבתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות לבנ יש  .2

 תיאור המגבלה: ____________________________________________ 

יש לבני/לבתי בעיה בריאותית כרונית )כגון אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה, רגישות למזון, מחלה ממארת וכד'(. לא/כן.   .3

 ______________________________________________  פרט: _____________

 _________________________________________________________________________ 

 בני/בתי נוטל/ת תרופה/ות באופן קבוע: לא/כן. פרט: ______________________________________  .4

 _________________________________________________________________________ 

 . בני/בתי נעזר/ת בכוחות עצמו/ה בציוד הרפואי הבא )משאף, ערכת זריקות, ערכת טיפול וכד'(:  5

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 בני/בתי סובל/ת מרגישות לתרופות או למזון: לא/כן. פרט: __________________________________  .6

_________________________________________________________________________ 

 על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/בתי. להודיע למנהל הקייטנה אני מתחייב/ת  .7

להלן מידע נוסף לגבי בריאות ילדי שברצוני ליידע את המועדון על אודותיו:   .8

_____________________________________________________________________________ ________

 __________________________________________________________________ 

       

 שם מלא + חתימת ההו __________________

 מחיר  13:00-8:30בין השעות  ריכים:תא

 950 13-17.10ימים  5

 250 יום בודד 
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 תקנון

ימים לפני תחילת הפעילות יוחזר כל   7סכום הקייטנה ישולם עם סיום מילוי טופס זה לצורך שמירת המקום. ביטול של  ●

 שח.  150הסכום פחות 

 שח דמי הרשמה ושמירת מקום.  500יוחזר הסכום פחות  במקרה של ביטול יומיים לפני תחילת הקייטנה   ●

שח   500במידה והילד התחיל את הקייטנה ומעוניין לפרוש ביום או היומיים הראשונים, יוחזר כל הסכום ששולם פחות  ●

 דמי רישום ושמירת מקום. 

 במידה והילד בוחר לפרוש ביום השלישי ואילך לא יינתן החזר כספי.  ●

יעה ניתן יהיה להשלים את יום הפעילות בהודעה מראש למועדון ועל בסיס מקום פנוי, בכל מקרה  פצ\ במקרה של מחלה ●

 לא יינתן החזר כספי. 

 קייטנה.אין אופציה להשלמות של ימי  ●

 לא ניתן לשריין מקום ללא תשלום ומילוי טופס זה. ●

 ר ייגרם לציוד אישי של החניך. אין המועדון אחראי לכל אובדן ו/או הנזק אש ●

ידוע לי שבמקרה של כוח עליון כגון : מלחמה, זיהום ים, שביתה כללית, פגעי טבע או אירועים אחרים שאינם בשליטת   ●

לא יינתן החזר כספי על הפעילות או השלמה. אני מוותר/ת מראש על כל תביעה בגין ביטול בנסיבות כאמור   –המועדון 

 לעיל. 

ייטנה יפורסמו בעמוד הפייסבוק ובאתר של מועדון הגלישה אקווה סטמינה וישמשו כחומר פרסומי עבור  תמונות הק  ●

המועדון. )התמונות עוברות סינון טרם פירסומם ולא יהיה שימוש בתמונות "לא ראויות"( במידה ויש הסתייגויות יש  

 לפנות להנהלת המועדון באופן ישיר. 

המדריכים, במידה ויהיו בעיות משמעת והתנהגות, המועדון רשאי להפסיק את פעילות  החניך מחוייב להישמע להוראות  ●

 החניך ללא החזר כספי. 

 

       

 

__________________ 

 שם מלא + חתימת הורה
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