
 פשות בחו  קייטנות –תקנון ונהלי השתתפות 

 פועלת לפי הנחיות משרד החינוך. החברה העירונית 

 הקייטנות עומדות בתקנים של משרד החינוך וקיבלו רישיון להפעלת הקייטנות.

 כללי 

 פתיחת הקייטנה מותנית במס` משתתפים מינימאלי כפי שנקבעו ע"י משרד החינוך

 לקייטנה הנך מאשר את השתתפות בנך/בתך בפעילויות הקייטנה כפי שפורסמו על ידי החברהבהרשמה 

 ייתכנו שינויים בתוכנית הקייטנה. 

 להלן תנאי הביטול  - ביטול הרשמה

הורים אשר ירצו לבטל את השתתפות ילדיהם בקייטנה לאחר רישום עליהם להעביר בקשה   .1

 6/22/52לא יאוחר מתאריך  info@ironitash.org.ilבאמצעות מייל לכתובת: 

 לא ניתן לבטל השתתפות בפעילות לאחר פתיחת הקייטנה  .2

 לא יוחזר תשלום בגין היעדרות חלקית או מלאה. .3

 לא תזוכה בהחזר כספי.  -היעדרות בגין מחלה  .4

 כוח עליון 

במקרה בו לא ניתן יהיה לקיים את פעילות הקייטנות בנסיבות שאינן תלויות בהנהלת הקייטנה כגון: 

התפרצות מגפה, הוראה שלטונית, צו מנהלי, מלחמה או גיוס כללי עקב מבצע צבאי רחב היקף, פגעי 

ילות טבע, השבתה הקשורה למבנה האירוע או בשל מציאות ציבורית אשר אינה מאפשרת את קיום הפע

או השימוש במתקן או בכל מקרה אחר שאינו בשליטת החברה העירונית אשר בעטיו לא ניתן לקיים את 

לא יהיה הפעילות או להשתמש במתקני הפעילות הנסיבות המפורטות לעיל יכונו יחד להלן: "כח עליון"(, 

כל פיצוי או שיפוי  , ומלבד זאת לא יהיה זכאי להשתתפותו בקייטנה זכאי הנרשם להחזר כספי בגין אי

 עקב המניעה. 

במקרה בו ניתן יהיה לבצע את פעילות הקייטנות אך בצורה מוגבלת )כגון אי פתיחת מתקן כזה או אחר,  

לעיל, תפעל הנהלת הקייטנות  16חבישת ציוד מגן וכיוצ"ב( בנסיבות של כח עליון כפי שהוגדרו בסעיף 

לכל פיצוי או שיפוי עקב המגבלות במקרה זה דמי  בהתאם למגבלות האפשריות, והנרשם לא יהיה זכאי 

 הביטול יהיו בהתאם לסעיף ג לעיל.

   התנהגות בקייטנה

על הילדים להישמע להוראות המדריכים, רכזים / צוותי הגן, ילדים שהתנהגותם תסכן את עצמם או  

 ייטנה.חבריהם להנהלת הקייטנה שמורה הזכות ונתונה הסמכות למנוע המשך השתתפותו של ילד בק

  ביטוח

ציוד אישי אינו מבוטח )כגון פלאפונים, משחקי וידאו, משקפיים, שעונים וכו'...( ולכן אין לשלוח עם 

 הילדים חפצים יקרי ערך. 

 אין לשלוח עם הילדים טלפונים ניידים כלל, השימוש בטלפון נייד לאורך כל שעות הקייטנה אסור!
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 -  הצהרת בריאות

 ולפיה : ההורה ימלא הצהרת בריאות

ההורים מצהירים בזה כי בריאותו של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את 

 השתתפותו בפעילות הקייטנה ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות.

במידה ויש מגבלה / רגישות בריאותית כלשהי, באחריות ההורים לידע את הנהלת הרשת בהצהרת 

 הבריאות. 

חייבים לא לשלוח את הילד לפעילות במקרה של מחלה. במקרה כאמור, תהא חזרתו של הילד ההורים מת

 לפעילות הקייטנה מותנית באישור רפואי מהרופא המטפל 

ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות המדריכות לתת 

 לילדים תרופות כלשהן.

לעדכן את הצוות הרפואי בקייטנה בכל בעיה רפואית המתעוררת במהלך  לנרשמים ובני משפחותיהם

 .תקופת הקייטנה באם לא יעשו כן להם תהיה האחריות הבלעדית על התוצאות

 איסוף הילדים

איסוף הילד/ה יהיה רק ע"י ההורים המפורטים בטופס ההרשמה . על כל אדם אחר שבא לקחת את 

נוסף נא להודיע במידה הילד הולך הביתה עם חבר או עם כל אחד הילד/ה יש לתאם מול הצוות מראש ! ב

 אחר.

 אישור פרסום

 במהלך הפעילות יצולמו הילדים ע"י נציגי הרשת לצורך פרסום.

במידה ואין הסכמה לכך יש לפנות  הרישום באתר מהווה הסכמה לשימוש בצילומים ובפרסומי הרשת, 

  במייל למזכירות האגף

הנני מאשר/ת בזה ונותנ/ת את הסכמתי לעשות כל שימוש בתמונות ו/או צילומי וידאו של ילדיי, אשר  

צולמו/ יצולמו במהלך פעילות הקייטנה לצורכי שיווק הפעילות ופרסומה בכל צורה ו/או אופן שייקבעו 

ת, לרבות  על ידי ההנהלה, לרבות פרסום בעיתונות הכתובה או בכל מדיה או פלטפורמת שידור אחר

אינטרנט וסלולר )להלן: "השימוש"). הנני מצהיר/ה, באמצעות חתימתי על מסמך זה, כי אין לי ו/או 

לילדיי, ולא תהיינה לי ו/או לילדיי, כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, כספיות ו/או אחרות, לרבות  

פי כל דין. הנני מאשר/ת כי  ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פיצוי כספי בגין השימוש כאמור, על

 חתימתי על כתב אישור זה נעשתה מרצוני החופשי, ולאחר שקראתי את תוכנו. 

בחתימתי הריני מאשר כי קראתי את תקנון הקייטנה, הנני מסכים לתנאיו לרבות תנאי הביטול  

 ומתחייב לפעול על פיו. 

  info@ironitash.org.ilייל: או במ 9724491-08נעמוד לרשותכם בכל שאלה ובקשה. בטלפון:
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