
כל ישראל חברים –אליאנס   

2019יולי  26-9–רל נטר שקמפוס   

 ישראלים למשתתפיםתופס רישום ומידע 

                                                   14-16   11-13 קבוצת גיל       
  פרטי המשתתף 

 שם פרטי : .......................................................    שם משפחה : ..........................................................    

 □נקבה        □תאריך לידה : ......................................                             זכר 

 ..........................................................: ................. דוא''לנייד : .............................................         

 ........ת.ז : .........................................................       שנת עלייה : ...........................................

 : ................................................... אזרחות

 קופת חולים : .............................................חבר ב

 .....................................................         כיתה : ............................................ ביה"ס :

  טוב מאוד מתקדם□     מתקדם □    בינוני□      מתחיל□ :   הצרפתיתרמת שפת 

 XS     □S    □ M      □L        □L X        □XXL□ מידת חולצה :   

 לא □כן         □השתתפת בקמפוס בעבר?  

 הערות מיוחדות:

 עדשות □      לא □     כן □ האם הינך מרכיב/ה משקפיים

 אם כן .........................................................      לא □כן  □  האם יש לך אלרגיות

 אם כן .........................................................      לא □כן  □   דיאטה מיוחדת

 אם כן .........................................................      לא □כן  □  טיפול רפואי מיוחד

 .............................................................................................................................................הערות:

 הורים 

 ............................................          שם פרטי : ........................................................:  האבשם 

 ...................כתובת : .....................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 ...........................................דוא''ל : ...   ...................נייד : ......................  .........טלפון : ..............................

 ............................................          שם פרטי : ........................................................:  םהאשם 

 .............................................................................כתובת : ...........................................................

.................................................................................................................................................... 

 ..................................................... דוא''ל :....................  ....................   נייד : .....................טלפון : .....................

 ........................................................................................................... :+ טלפוןהקמפוס איש קשר במהלך 

 מסמכים דרושים:

 אישור רפואי      

 .צילום ת.ז      

 צילום כרטיס קופת חולים     

 צילום פנקס חיסונים 

 תמונת פספורט 
 

 אחר פרט □     רדיו □אינטרנט     □    חברים □    עיתון  □     ביה"ס □  איך הגיע אליכם המידע על הקמפוס?

 30% של מקדמה תשלום 

  )ביטוח ההורים )אישור נזקים 

 אישור הורים על שימוש חופשי בתמונות של קטין 
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 בתמונה  שימוש על הורים אישור

 

 ילדם במדיה הצגתאישור הורים להשתתפות ו הנדון:

 בהם משתתף/ת בני/בתי יוקרנו בפני קהל או בערוצי ונים והראיונותהסרט, אני מסכים/ה שהתמונות

 ובתחרויות שונות. , במדיה כתובה אחרתבעיתונותברדיו, באינטרנט, , ויזיה השוניוהטל

 אנו וכן, כאמור בפרסומים רוחני יןישבקנ זכות לרבות זכות כל על מוותרים אנו כי בזאת מודיעים אנו

 .בתנו/בננו של בפרטיות פגיעה כל אין כאמור בפרסום כי מצהירים אנו זו בהסכמתנו כי מודיעים

חתימתי על מסמך זה, כי אין לי ו/או לילדיי, ולא תהיינה לי ו/או לילדיי, כל הנני מצהיר/ה, באמצעות 

דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, כספיות ו/או אחרות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

פיצוי כספי בגין השימוש כאמור, על פי כל דין. הנני מאשר/ת כי חתימתי על כתב אישור זה נעשתה 

  חופשי, ולאחר שקראתי את תוכנו.מרצוני ה

 

   _________________ שם התלמיד/ה

 ___________________ בי"ס

 _________________ שם ההורה

 ת.ז. ___________________

 ___________________ תימהח

 תאריך ____________________
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 יציאה אישור

 22:30בשעה  20/7עד יום שבת  13:00משעה  19/7מיום שישי  -שבת חופשי 

 

 בשעה 19/7, שישי מיום הקמפוסאצת מל בני/בתי/קטיןל )נא לסמן את הבחירה שלך( איני מאשר/ת  מאשר/ת    הריני   

 .22:30 לפניעד  לחזור 20/7, שבת יום עד 13:00

 

 שם הילד: _________________________

 

 שם ההורה : _______________________

 

 _________________________________________ גב. / מרלצאת מהקמפוס עם  בני/בתי/קטיןל מאשר/ת הריני   

 )אנו נדרש לראות ת.ז(

  

 חובה מידע

 מר. / גב' _____________________________________נשאר אצל  בני/בתי/קטין

 

 _________________________________________________________________: כתובת

 _________________________________טלפון: 

 

 תאריך: _______________________ 

             

 

 חתימה: __________________________

 

 ייבים לצאת לש בת הזו. השבת בקמפוס מתקיים  באופן רגיל, עם שער הילדים וצוות המדרכים, בכל מקרא.לא ח נ.ב:
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  נזקים אישור

 

 שלום רב,

 

 של נטר קרל בקמפוס________________________________ )שם הילד/ה( ילדך את רשמת

 .2019 ביולי 26 עד 9- מ אליאנס 

 

 איכותי ביותר.לכם על תשומת הלב שלנו ולעניק תוכנית  ומבטיחיםהאמון  על לך מודים אנו

 שלנו וצוות המדריכים. ההקשבה על לסמוך יכולתמיד  שלך /ההילד

 ארגון) "החוויה הישראלית" שלנו השותף ידי עלרגילים  המצבים כל עבור מבוטח שלנו הקמפוס

 .מרצוןשנגרמו ים הנזק את מכסה אינו אך( והחינוך התיירות משרדי י"ע שאושר

 נזק של במקרה כי ולציין רכוש )בניניים וכו(ו סביבהה כבוד כללי את לילדכם להזכיר לכם מודים אנו

 .הנזק לתשלום אחראים תהיו אתם

 שלכם. ההבנה על מודעיםאנו 

 

 ,בברכה

 אווה לביא

 

 ל"הנ מכתבה את שקראתי בכך )ה(מכיראני החתום מטה __________________________ 

 .לילדי שייגרמו נזק לכל הדרושה האחריות את עצמי על לקחת והתחייב

 

 תאריך: __________________

 

 

 חתימה: __________________________
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 רשימת ציוד מומלצת

 .הילד/ה של הפרטי ושם משפחה שם הבגדים עם את סמןנא ל
 אלה לא את המרכך. אבקת כביסה מספקים אנו. במקום את הבגדים לכבס אפשר

 

 1  מזוודהתיק גב או      
 1 תיק גב קטן לטיולים 
 ארוכים  מכנסיים 
 ולבנות( לבניםצנועים קצרים ) מכנסיים 
 (מיני חצאיות ללא) חצאיות 
 חולצות 
 מכנסי ברמודה 
 חולצות כפתור 
  (7תחתונים )לפחות 
  (7גרביים )לפחות 
 בגד ים 
 ( כהיברכובע ים )חובה   

  לא בנדנות, לא מצחיות( ( חובהכובע 

 סוודר 
 2 ים ובריכה( מגבות( 
 4 מגבות קטנות 
 1 נעלי ספורט /ואו הליכה נעלי 
 1 (/מקלחתבמים להליכה) כפכפים 
 1 סגורים סנדלים 
 1 חובה רב פעמי בקבוק מים 
 2 נשף(שבת חגיגי ) בגדי, 
 2 כיפות 
 ציודי תפילה 
 תיק רחצה  
 משקפי שמש 
 ספייר משקפיים 
 קרם הגנה 
 דוחה יתושים   חומר 

 

 ביום הראשון. המרשם של לעביר למדריך עותק נא, טיפול של במקרה: תרופות

 נא לא לשכוח להביא את כרטיס קופת חולים

 

 ות משומשחולצות  2מכנסי עבודה,  2: נעלי ספורט, חקלאיות לעבודות

 

 .מומלצים אינם ותכשיטים ערך חפצי, חכמים טלפונים, אלקטרוניים משחקים
 ... הידרדרות, גניבה, אובדן של במקרה האחריות כל את דוחים אנו

 

 


