מחלקת תרבות טלפון  09-7778020 :פקס 15397778017 :דו"אלtarbut@kedumim.org.il :

טופס הרשמה לפעילויות ה' – ח' קיץ תשע"א 2011-
שם משפחה

שם האב /אם

שכונת מגורים

שם הילד_______________________

 ____________________emailנייד

לבחירתכם מס' אפשרויות:
פעילויות לבנות:
 .1היפ הופ – לואיזה כריסי
 .2אומנויות הקרקס – ציפורה אלוני
 .3ליצנות רפואית -
 .4אימפרוביזציה
 .5סלסה – טליה גרוסמן
 .6קרמיקה – רננה צברי
 .7ציור – סשה זולוטרוב
 .8עיסת נייר – ריקי טמיר
 .9צילום
 .10אילוף כלבים – מספר המקומות מוגבל
 .11זומבה – עפרה גוטמן
 .12אירובי – עפרה גוטמן
הערות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

פעילויות לבנים:
 .1ליצנות רפואית
 .2אימפרוביזציה
 .3כדורסל
 .4טניס – איתמר דגן )לא יתקיים בשבוע הראשון(
 .5אקרובטיקה – ירון ששון
 .6צילום
 .7ציור – סשה זולוטרוב
 .8אילוף כלבים – מספר המקומות מוגבל
 .9אומנויות קרקס
 .10קרמיקה – רננה צברי

הפעילויות תתקיימנה שלושה ימים בשבוע .בנות :ימים ראשון ,שלישי וחמישי .בנים :שני ,שלישי ורביעי
שעות הפעילות.13:00 – 9:30 :
הרישום לקורסים על בסיס שבועי .הפעילות תכלול שבוע פעילות ובכל שבוע  2קורסים.
ניתן להרשם לשבוע בודד ,שבועיים או שלושה .וכל שבוע ניתן לבחור בחוגים אחרים.
מחירי הפעילויות ₪ 150 :לשבוע לשתי פעילויות.
פרט לליצנות רפואית –  10מפגשים בעלות של  ,₪ 690אימפרוביזציה –  10מפגשים בעלות של ₪ 630
ואילוף כלבים 4 :ימי פעילות  -סה"כ  12שעות פעילות.₪ 450 :
על כל ילד לבחור  2פעילויות ואנו נשתדל להתחשב בכל הפניות.
פתיחת פעילות מותנית במינימום משתתפים.
שבוע ראשון :א' – ה' תמוז:3-7/7 ,
שבוע שני :ח' – י"ב תמוז10-14/7 ,
שבוע שלישי :ט"ו – י"ט תמוז21/7 – 17 ,

שבוע ראשון

שבוע שני

שבוע שלישי

פעילות :1
פעילות :2
סה"כ לתשלום ______________ :

*** פתיחת הפעילות מותנית במספר משתתפים

נא סמן את אופן התשלום:
 חיוב בכרטיס אשראי )לשאינם משלמים באמצעות המיסים(.
חברת האשראי_____________
שם בעל הכרטיס:
מס' כרטיס אשרא

תוקף__ 3) cvv2 __/__/ספרות אחרונות בגב הכרטיס(

ת"ז בעל הכרטיס:

חתימת בעל הכרטיס

 תשלום בהמחאה )רצ"ב לטופס הרישום( – לפקודת "קרן קדומים לפיתוח"
 תשלום במזומן )רצ"ב לטופס הרישום(

למשלמים בהו"ק/כרטיס אשראי ניתן לשלוח את הטופס לפקס שמספרו  15397778020או לדוא"ל-
) hinuh@kedumim.org.ilנא לוודא הגעת הטופס(.

