שלום רב,
אנחנו שמחים שבחרת בפעילות הקיץ של חוות גיזמו..
טופס הרשמה לפעילות קיץ 2018
שם הילד/ה ___________ ___________ :ז  /נ ______________
משפחה

פרטי

______/___/
ת .לידה

מס' ת''ז

כתובת מגורים _________________________________________________________
דוא"ל (נא למלא בכתב יד ברור)_____________________@______________________ :
טלפונים_____________ :

________________

בית

______________________

נייד אם

נייד אב

מידת חולצה________________:

אבקש לרשום את בני/בתי לפעילות קיץ 2018
תשלום עבור פעילות קיץ  – 2018סמנו את הרלוונטי:
 מחנה בוגרים – סוסים ואנשים  .מועד , 25-27/6/2018 :כולל לינה וכלכלה –
₪ 1900
 מחזור ראשון  .1-12/07/2018גילאי ₪ 1780 / ₪ 1980 – 9-14
 מחזור שני  22/7-9/8/2018גילאי ₪ 2250 / ₪ 2500 – 6-14

בהרשמה מוקדמת

בהרשמה מוקדמת

 מחזור שלישי  12-16/8/2018גילאי ₪ 990 – 6-14
** הסעות פיזור חיפה  /זיכרון יעקב  2 -שבועות–  3 / ₪ 170שבועות– ** ₪ 250
** הסעות פיזור תלויות מינימום משתתפים**.

הסדרי תשלום:
 .1מחיר הפעילות כולל  ₪ 300דמי הרשמה אשר לא יוחזרו במקרה של ביטול ההרשמה.
 .2התשלום יתבצע לפני מועד תחילת הפעילות ,ניתן לחלק ל 3-תשלומים באשראי/שיקים.
הערות:
 ניתן לבטל את הרישום עד שבועיים לפני תחילת הפעילות בחיוב של דמי הרישום בלבד.
לאחר מכן יחויב החניך ב 30%-ממחיר הפעילות
 לא ניתן לקבל החזר כספי עבור היעדרות מימי הפעילות כולל הגעה או עזיבה מוקדמת
מכל סיבה שהיא .
 יומיים לאחר תחילת הפעילות לא ניתן לקבל החזר כספי כלל.
 לכל הפעילויות יש להגיע בנעליים סגורות ,מכנס ארוך וכובע .לא תתאפשר רכיבה ושהות
בסביבת הסוסים ללא ביגוד ונעליים מתאימות.
 הרישום יתבצע רק לאחר הסדרת מלוא התשלום ומילוי הטפסים כנדרש.
 בעיות התנהגות יטופלו בחומרה ,לרבות הפסקת השתתפות החניך/ה בפעילות לאלתר.
 אני מאשר/ת העלאת תמונות ילדי שצולמו בפעילות לאינטרנט  /פייסבוק
 יתכנו שינויים בתוכנית הפעילויות .לו"ז ישלח להורים לכתובת הדוא"ל הרשומה בטופס זה.
 סוס ,ככל בעלי החיים  ,עלול להתנהג בצורה בלתי צפויה.
 ברור לי כי יש להישמע ולבצע את הוראות המדריך ולהימנע מקבלת סיכונים הקשורים
ברכיבה וטיפול בסוסים וחיות החווה על דעת עצמי ,ללא אישור המדריך.
 ידוע לי כי במשך כל עת הרכיבה חלה חובת חבישת קסדת רכיבה תואמת.
 הובהר לי כי צוות המדריכים מקפיד על כללי ואמצעי הזהירות על מנת להימנע מפגיעה.

אני מצהיר/ה כי קראתי מסמך זה ואני מסכים לקיים כל הכתוב בו.

תאריך _______________:שם ההורה הרושם ______________:חתימה_____________

הצהרת בריאות  -פעילות קיץ 2018

מאת הורי החניך/ה________________ _______________ ____________ :
שם פרטי

שם משפחה

מס' ת"ז

אני מצהיר/ה בזאת כי:

בני/בתי לא סובל ממגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילויות הקיץ בחווה
למעט_________________ ומטופל בתרופה_____________________________
בני  /בתי רגישה למוצרי מזון .________________:לתרופות_______________:
שם ההורה החותם ____________:חתימה______________________________:
_______/____/
תאריך

חופשה נעימה ובטוחה
צוות חוות גיזמו

