
 מפעלי קיץ –תקנון בראש ירוק 
מסמך זה מהווה תקנון וכתב הסכמה בכל הנוגע להשתתפות בפעילויות, קייטנות ותכנית 

 "בראש ירוק" בכפר הירוק. הקיץ של

 

 כללי
 

תקנון וכתב הסכמה זה באים להציג את הדרישות השונות ממשתתפי התכנית והחובות 
 .השונות החלות עליהם

האפוטרופוסים של הקטין המשתתף בסדנאות מאשרים באמצעות הסימון הוריו או 
 .בטופס ההרשמה שהם מסכימים ומאשרים את כל הכתוב בתקנון ובכתב הסכמה זה

המאשרים באמצעות סימון בטופס ההרשמה את כתב  אפוטרופוסהתלמיד, הוריו/
יות הנכללים ההסכמה והתקנון מתחייבים לפעול ככל שיידרש לקיום הכללים וההתחייבו

במסמך זה ו/או  לסעד המפורטהכפר הירוק בו ובמקרה של הפרת התחייבויות אלו יהיה 
 .בדין כלפי כל החותמים על המסמך

את הזכות להודיע על שינויים ועדכונים בכל הנוגע ללוחות הנהלת הכפר הירוק שומרת 
שעלולות להיווצר הזמנים, מנחים, מיקומים ופעילויות בסדנא בהתאם למגבלות שונות 

 .ו/או שינויים ככל שיהיו

 

 תשלום והרשמה 

 ד.ה דרך אתר האינטרנט של המרכז בלבהרשמה לפעילות המרכז תיעש .1

כן קבלה לאחר ביצוע ההרשמה תשלח הודעת מייל לאישור קליטת הנתונים ו .2
 ממוחשבת .

 .מי ההרשמה יישמר מקומו של התלמידרק לאחר תשלום ד .3

 

 קבלה לתכנית

 .המפורטים באתרבתנאי הקבלה  לתכנית כפופה לעמידההקבלה 

 

 הצהרת בריאותרפואי 

בקבלת תקנון זה, הורי התלמידים מצהירים בזה כי בריאות ילדיהם תקינה ואין כל  .1
 /.מניעה ו/או מגבלה רפואית להשתתפות ילדיהם בפעילות המרכז כמפורט לעיל



במצבם הבריאותי של הורי התלמידים מתחייבים לעדכן בכל עת על שינוי  .2
 .ילדיהם המשתתפים בפעילות המרכז

תלמידים בעלי לקות רפואית המעוניינים להשתתף בסדנאות יודיעו למנהלי  .3
התכנית אודות פרטי הליקוי הרפואי וימציאו אישור רפואי המעיד על יכולתם 

להשתתף בסדנא חרף הליקוי. למנהלי התכנית יהיה שיקול דעת מוחלט באשר 
מיד לפעילות הסדנאות וכן הם רשאים להתנות זאת במגבלות לקבלת התל

 .ובתנאים ככל שיהיה צורך בכך

ביום הפעילות או ביום  38-אין לשלוח תלמידים לפעילות באם חום התלמיד גבוה מ
 הקודם ליום הפעילות.

 

 הסעות

 .אינה כוללת הסעותפעילות הקיץ 

 

 אוכל
ארוחת בוקר, ארוחת צהריים  ;הפעילותהתלמידים ייהנו מארוחות במהלך ימי ככלל 

 והפתעות מעת לעת. 

, יחד עם זאת )בהודעה ובאישור מראש( ארוחות לאלרגניםמענה בחדר האוכל ניתן 
איננו סטרילי  כפר הירוק,ההורים מצהירים כי הובא לידיעתם ששטח הולמען הסר ספק 

 .ו/או נקי מקיום אלרגניים

 

 צילום סטילס ווידאו
 
, שחלק מהפעילויות המתקיימות במסגרת אפוטרופוסיד ולהוריו/ידוע לתלמ. 1

מצולמות. הצילומים כוללים צילומי סטילס וצילומי וידאו אשר יוצגו באתר הפעילויות 
תוכל  של הכפר הירוק. "בראש ירוק"  ו/או ברשתות חברתיות"בראש ירוק"  הבית של

שייערכו בעתיד, תוך שמירה על לעשות שימוש בצילומים אלו עבור קידום פעילויות 
 .אנונימיות שמות המצולמים

 .בצילומים אלו דרישה כספית בעקבות שימוש אפוטרופוסלא תהיה לתלמיד ולהוריו/. 2

 

 התחייבויות התלמיד

 ן:מתחייבים כדלקמ"בראש ירוק" תלמידי 

 .הפעילותבמשך לציית לכל הוראות הצוות המקצועי   .1



לציית ולהקפיד על לוחות הזמנים של הפעילות והשינויים שיתכן ויחולו בהם  .2
 הפעילות.בהתאם לנסיבות וכפי שיימסר לתלמידים מעת לעת טרם ובמהלך 

להודיע מראש במידה והתלמיד אינו מגיע, מגיע באיחור או עוזב את שטח  .3
 .התכנית בשעה מוקדמת

גע לסדר, ניקיון והתנהגות לרבות לשמור על אמות מידה נאותות וסבירות בכל הנו .4
 .שפה נאותה וכללי נימוס מקובלים

לשמור ולכבד את כלל בעלי החיים הנמצאים בכפר, אין לרדוף אחריהם, להציק  .5
 להם ו/או להתנכל להם. התנהגות מבזה תגרור הרחקה מידית.

 

 מדיניות ביטול השתתפות

להקפיד על ביצוע מלא, שלם וסדיר של התשלומים  אפוטרופוסעל התלמיד, הוריו/
 .פעילות הקיץושכר הלימוד הנדרשים בגין 

מועמד אשר נרשם ומבקש לבטל את השתתפותו בסדנה, יודיע על כך מראש למנהלי 
 .התכנית ובכתב

מעלות  25%ימים לפני תחילת התכנית יגרור תשלום דמי ביטול בסך  7ביטול הרישום עד 
 .פעילות הקיץ

ימים לפני תחילת התכנית ועד תחילת הפעילות יגרור תשלום דמי  7-יטול הרישום מב
 .פעילות הקיץמעלות  50%ביטול בסך 

מעלות  100%ביטול הרישום לאחר תחילת הפעילות יגרור דמי ביטול מלאים בסך 
 .פעילות הקיץ

ומול מחלה ממושכת שעשויה למנוע את המשך השתתפותו של התלמיד במקרה של 
מהסכום  80% שלזיכוי גת אישור רשמי לכך, יבוצע ביטול רישום והמשתתף יקבל הצ

 .*ששולם לפעילות, מהחלק היחסי שנותר

התחייבויות נציין כי לא נוכל להחזיר את כל הסכום לאור הזמנת מזון, פעילויות חוץ ו*
 נוספות 

 
  אחריות

 
לא תהא אחראית ואין לה כל הכפר הירוק כי  אפוטרופוסידוע לתלמיד ולהוריו/. 1

על כן, החותמים מסכימים כי  ת. התלמיד בשעות שאינן שעות פעילו אפשרות לפקח על
פעילות והם הלא תהיה כל אחריות כלפי התלמיד בשעות שמעבר לשעות  כפר הירוק,ל

 .מכל אחריות לכל נזק שהוא בהקשר זה הכפר הירוקפוטרים את 
מביאים הפעילות על גנבה או אובדן של ציוד שמשתתפי  הכפר הירוק אינו אחראי .2

 .איתם
התלמיד ו/או הוריו יהיו אחראיים בגין כל נזק שיגרם בין אי עמידה ו/או הפרה של .3

 .ה ותקנון זההאמור בכתב הסכמ



מאשרים בזאת כי קראו, הבינו והסכימו לכל האמור בכתב  אפוטרופוסהתלמיד, הוריו/. 4
 .הסכמה ובתקנון זה ומתחייבים לפעול על פי האמור בו וכל תנאיו מקובלים עליהם

כן מוצהר בזאת כי כל הפרטים שנמסרו בטופס ההרשמה שבאתר, לרבות הצהרות . 5
 .ומדויקים ואישור פרטים הינם נכונים

 


