מועצה אזורית באר טוביה
טל' | 80-0505058 :פקס80-0505850 :

ב – 22....1 -יום שלישי

טיול חרמון לשכבות ז' – -יב' יוצא לדרך!
יציאה מהאזור בשעה  ; 00:00איסוף מהיישובים (שעות מדויקות
יימסרו ע"י הרכזים בתום ההרשמה).

חזרה משוערת בשעה .00:00
עלות למשתתף.₪ 00 :
המחיר כולל – הסעה ,אבטחה,
כניסה לאתר החרמון ,שימוש ברכבל.

יש להביא:
 בגדים חמים
 שתייה ואוכל למשך היום
 כסף כיס למי שמעוניין
(ניתן לקנות באתר)

סיום הרשמה ביום _______________

ההרשמה דרך רכזי הנוער בלבד!

מועצה אזורית באר טוביה
טל' | 80-0505058 :פקס80-0505850 :

אישור הורים לטיול חרמון 11.2.22
הורים יקרים,

על מנת שנוכל להעניק לילדיכם את החוויה החינוכית הטובה ביותר אנו מבקשים את אישורכם
להשתתפות בנכם /בתכם בטיול .אישור זה יסייע לנו לשפר את הביטחון ,הבריאות והבטיחות
במפעל  .החזרת טופס זה מלא וחתום הוא תנאי להרשמה למפעל.
הבהרות חשובות :
 #לא נסבול תופעות שתייה ,עישון ואלימות בטיול .חניך שיפר את הסדר ישלח מהמפעל
במונית ע"ח ההורים או ע"י ההורים וכספו לא יוחזר!
 #חל איסור על הבאת כלים חדים.
 #אין להביא דברי ערך
 #חניך שלא ייצא ,מכל סיבה שהיא ,לא יוחזר כספו.

פרטי החניך

ז נ
שם משפחה

שם פרטי

מס' תעודת זהות

מין

ת .לידה

כיתה

אני מצהיר בזאת כי:

 .1לבני/בתי  -יש  /אין מגבלות רפואיות רלוונטיות לטיול .
במידה וקיימת מגבלה מסוימת נא לפרט___________________________________
יש לצרף אישור רפואי על ההגבלה ולציין האם היא זמנית או קבועה.
לא.
 .2בני  /בתי צמחונים  -כן.
 .3אני מאשר כי אני מעודכן בפרטי הטיול והגיע אלי חומר הסבר על  :המסלולים ,החניונים ולוחות
הזמנים  .כן .לא( .במידה ולא ,ידע אותנו בטלפון הרשום מעלה).

 הריני לאשר כי קראתי את נוהל הפעילות והבנתי את תוכן הפעילות הנ"ל.
 אני מבין כהורה ,שהמחלקה לא תוכל לאשר השתתפות של החניך בפעילות ללא
אישור זה וללא סידור התשלום לפי המועד שנקבע מראש.
 הריני לאשר כי אעדכן אתכם על כל שינוי במצב הבריאותי של בני  /בתי.

תאריך

שם ההורים

מס ת.ז.

טלפון נייד

טלפון בבית

חתימה_____________ :

ישוב

