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  !ןהתקנום הסכ פסטואישור 

 ש. ואוכל לנשנו  ארוחת בוקר  , חובהאישי מים   בקבוק : א לשלוח מידי יוםנ  .1

 . בזמן ה/ד ההורים להגיע ולאסוף את הילעל האחריות של  .2

 בלבד!  ורים אחריות הה הינה על חנוכייףילד שאינו בריא, יש לציידו בתרופות ו/או תכשירים מתאימים והשתתפותו ב .3

 . להמח ות/ן החזרת כספים בגין היעדריא .4

 מלא. כספי ל החזר ולקב חנוכייף תחילת ה  עד יומיים לפניבכל שלב  חנוכייףניתן לבטל את הרישום ל  .5

.  כסף וחפצי ערך וגניבת גרמו לציוד האישי  שיי בכל צורה שהיא עבור אובדן ו/או  אחראית אינה   חנוכייףהנהלת  :אובדן ציוד אישי  .6

ם ציוד יקר כגון טלפונים ניידים, אייפד, טאבלט, מחשב נייד, תכשיטים או פרטי ביגוד והנעלה  לץ לא לשלוח עם הילדילפיכך מומ

אינו כולל   חנוכייףאובדן או גניבת ציוד היא אירוע שכיח ומצער, ולכן רצוי להימנע מעוגמת הנפש. ראוי לציין שביטוח . ועוד.  יקרים

 ישי. וש א כיסוי לנזקי רכ

 משרד החינוך. על פי  אילוצים אם לנסיבות ו / או נויים בהת כפופה לשי חנוכייף  על פי הצורך! חנוכייףבתכנית  שינוייםיתכנו  .7

אם נמצא   , חנוכייףהילד/ה בשמורה הזכות ונתונה הסמכות למנוע המשך השתתפותו של   חנוכייףלהנהלת ה : ות משמעתבעי .8

המקובלות לגבי   ונם של המשתתפים האחרים ו/או הפר את ההוראות ם וביטחיכן את שלומומו או בטחונו ו/או ססיכן/ה את של  כי

 . חנוכייףאחר ב  הילד/ה של גע בהנאתו  ו/או פ  חנוכייףשתתפותו בה

 www.Kaytana1.comוידאו הילד/ה שצולמו בקייטנה לרבות פרסום ברשתות חברתיות ובאתר הקייטנה /מונותההורה מאשר שימוש בת .9

 . חנוכייף ה להשתתף בכל פעילויות ה לבזאת כי מצב בריאות הילד/ה מאפשר לו/ וחתם/ה ההורה מצהיר  .10
 

 :כי אני מסכים/ה לתוכנו נדרש ותי אותו כאזה, מיל  תקנון הסכם  בטופס שוםאת כל הר אני החתום/ה מטה מאשר/ת כי קראתי
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