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מחלקת הנוער
טופס אישור הורים להשתתפות בפעילות הקיץ של מחלקת הנוער:
הורים יקרים שלום רב,
לפניכם חוזר נהלי בטיחות והרשמה לפעילויות הקיץ של יחידת הנוער .2019
בחתימה על אישור הורים ,הנכם מאשרים כי קראתם את החוזר והנכם מאשרים אותו .לאור
העובדה כי הטופס הינו ממוחשב ,חתימת ההורים הינה אלקטרונית.
נהלים כלליים:
 .1לא מומלץ להגיע לפעילויות עם דברי ערך (כסף ,פלאפונים וכו' )...נער/ה שיגיע עם דברי
ערך ,הדבר על אחריותו בלבד.
 .2חובה להגיע בכל יום פעילות עם בקבוק שתייה אישי ,כובע ומומלץ גם קרם הגנה.
 .3הפעילות אינה כוללת אוכל .מומלץ לשלוח עם הנערים/ות אוכל ,תוך התחשבות באורך
הפעילות.
 .4היציאה והחזרה היא תמיד מרחבת מפעל הפיס (יש להתעדכן בשעות המדויקות של כל
פעילות בנפרד).
נהלי בטיחות
 .1כל הנערים והנערות מבוטחים ע"י משרד החינוך .הפעילויות השונות אושרו ע"י המועצה
המקומית מבשרת ציון ופועלות עפ"י כל הנהלים והאישורים.
.2

.3
.4

.5

הצוות שילווה את כל הפעילויות רואה בחומרה רבה מעשי אלימות מכל סוג ,ולכן ,נער או
נערה שלא יקשיב לצוות ,או ינקוט בצעדי אלימות – לא יוכל להשתתף בשאר הפעילויות
(גם במידה ורכש כרטיס מראש) .אנו מבקשים את שיתוף הפעולה המלא על מנת למנוע
מקרים אלו.
הנני מודע/ת לכך שעל כל הפרת משמעת של בני/ביתי ,מוטלת עלי החובה לבוא ולהחזירו
הביתה.
פעילויות הכוללת מים – הכניסה למים היא באישור הורים בלבד והצהרה כי הנער/ה יודע
לשחות .אנא עברו עם בנכם/בתכם על כללי הזהירות :יש להישמע להוראות מציל וכללי
המקום .הצוות יתוגבר בכל ימי הפעילות ,אך יחד עם זאת שת"פ של ההורים ,הנערים
והנערות הכרחי להנאת כולם.
חובה להודיע על כל בעיה רפואית/אלרגיה/רגישות למזון/מחלה/נטילת תקופות קבועות/
שימוש בציוד רפואי וכו' .ככל שלא מצהיר ההורה על מגבלה בריאותית המונעת מבנו /בתו
להשתתף בפעילות ,חזקה היא כי לילד אין מגבלה בריאותית כאמור .באם לילד /ילדה
מגבלה בריאותית ,באחריות ההורה להביא אישור רפואי.

•

לאחר רכישת הכרטיס אין להעבירו לאף נער/ה אחרים והכרטיס הינו עבור הרוכש בלבד.
מחלקת הנוער ועיר ללא אלימות משדרגות את תרבות הבילוי
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•

ייתכנו שינויים – במידה ויהיו שינויים כל רוכשי הכרטיסים יקבלו הודעה מסודרת.

הריני לאשר כי קראתי טופס זה ,ידועים לי פרטיו והנני מסכים/ה שבני /בתי ישתתף בפעילות
המועצה.
שם ההורים __________________
ת.ז____________________.
חתימת הורים________________ :
תאריך______________________ :
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