
תאריך רישום             שם הרושם      

טופס הרשמה בפקס/מייל לקייטנות ופעילויות קיץ 2017
kaytanot@tausc.co.il מספר פקס 074-7100215 , מייל

טופס שלא ימולאו בו כל הפרטים לא יתקבל על ידינו ויש לוודא את הגעת הטופס לאחר השליחה
מספרי טלפון לבירור:  074-7100-200 שלוחה 6

ת.ז.            הנני מבקש לרשום את בני/בתי ע"פ הפרטים הבאים: שם ההורה   
מיקוד          כתובת           

             E-mail נייד     שם האם   

             E-mail נייד     שם האב   

ילד 1: שם ושם משפחה                                       ת.ז.           
תאריך לידה של הנרשם          מין     זכר       נקבה       מסיים כיתה    

סמן x במשבצת המתאימה:
 מחזור א׳: 19.07.17 - 02.07.17 )כולל יום ו’ 07.07.17(    מחזור ב׳: 10.08.17 - 23.07.17 )כולל יום ו’ 04.08.17(

ביום שלישי 01.08.17 לא תתקיים קייטנה עקב ט׳ באב.  
 מחזור ג׳: 23.08.17 - 13.08.17 )כולל יום ו׳ 18.08.17(

יום קצר - 07:30-13:00 )ללא הסעות(       יום ארוך - 07:30-15:30  
)רשימת הקווים מופיעה באתר אינטרנט או  לפנות למשרדנו( תחנה מס’   עם הסעה  מסלול מס’   בלי הסעה   

קייטנת החלומות )גילאי 4 - מסיימי כיתות ב’(  
  מסיימי חובה  שכבה א' -   מסיימי טרום חובה  

שכבה ב' -   מסיימי כיתה א'            מסיימי כיתה ב׳

חוג בעדיפות ב’     רב תחומית )מסיימי כיתות ג’-ז’( - חוג בעדיפות א’     
קורס מדריכי קייטנות )מסיימי כיתות ח’ - י’(   

ילד 2: שם ושם משפחה                                       ת.ז.           
תאריך לידה של הנרשם          מין     זכר       נקבה       מסיים כיתה    

סמן x במשבצת המתאימה:
 מחזור א׳: 19.07.17 - 02.07.17 )כולל יום ו’ 07.07.17(    מחזור ב׳: 10.08.17 - 23.07.17 )כולל יום ו’ 04.08.17(

ביום שלישי 01.08.17 לא תתקיים קייטנה עקב ט׳ באב.  
 מחזור ג׳: 23.08.17 - 13.08.17 )כולל יום ו׳ 18.08.17(

יום קצר - 07:30-13:00 )ללא הסעות(       יום ארוך - 07:30-15:30  
)רשימת הקווים מופיעה באתר אינטרנט או  לפנות למשרדנו( תחנה מס'   עם הסעה  מסלול מס'   בלי הסעה   

קייטנת החלומות )גילאי 4 - מסיימי כיתות ב'(  
  מסיימי חובה  שכבה א' -   מסיימי טרום חובה  

שכבה ב' -   מסיימי כיתה א'            מסיימי כיתה ב׳

חוג בעדיפות ב’     רב תחומית )מסיימי כיתות ג’-ז’( - חוג בעדיפות א’     
קורס מדריכי קייטנות )מסיימי כיתות ח' - י'(   

אופן התשלום, סמן x במשבצת המתאימה

ש"ח מצ"ב הסכום     
מס' ת.ז.      שם בעל הכרטיס     בתוקף עד   

 ב-4 תשלומים )ללא ריבית(  בתשלום אחד  
התשלום הינו במזומן או באמצעות כרטיס אשראי, לא תתקבלנה המחאות.

הצהרת ההורים:
ידועי לי כי מסמך זה הינו זמני וקבלה רשמית תשלח אלי לאחר בדיקת טופס זה ואישורו ורק אז תאושר כניסת בני/בתי לפעילות ויובטח מקומו/ה.  

הנני מאשר/ת כי לבני/בתי אין מגבלות רפואיות המונעות ממנו להשתתף בכל פעילויות הקייטנה, כולל פעילות גופנית ומשחקים. במידה וקיימות   
מגבלות רפואיות - אנא פנה למשרדי רישום.

 השתתפות הילד בקייטנות מותנית בחתימת ההורה על טופס הצהרה זה והינה על פי התקנון הפעילות.
בכפוף לתקנון

www.tausummer.co.il
חתימה


