
 

 

 SCEשל  2019קיץ  אקדמייתטופס הרשמה ל

 ז'-מסיימי כיתות ו'ל יועדמ       

 המשתתפ/תפרטי 

 פרטי ההורים:

     

 כתובת דוא"ל  טלפון נייד  שם האב

     

 כתובת דוא"ל  טלפון נייד  שם האם

 

 -)להלן  SCEשל  2019ת קיץ אקדמייב _____________________אנו מאשרים את השתתפות בננו / בתנו 

"אקדמיה" ו/או "פעילות"( לפי הפרטים המופיעים להלן. *** הרינו מתחייבים למלא את טופס הצהרת הבריאות 

 במלואו.

 שם ההורה:___________________ חתימת ההורה:________________________

 

 :אקדמיית הקיץמועדי 

 08:30-15:00ה' בין השעות -ימים א' 7.7.19-22.7.19

 

   :תדמי השתתפות, ביטולים והיעדרויו ,רישום

 כולל כריך אחד לכל משתתפ/ת בארוחת צהריים. המחיר ₪. 1,100דמי השתתפות:  .1

 משתתפים. 20הרישום הינו על בסיס מקום פנוי בלבד ופתיחת הקייטנה תלויה במספר נרשמים מינימלי של  .2

יוחזרו דמי ההשתתפות בקיזוז דמי ביטול בסך  –( 23.6.19ביטול השתתפות עד שבועיים לפני הפתיחה ) .3

 ₪. 100של 

 לא יוחזרו דמי ההשתתפות. – 24.6.19 -ביטול השתתפות החל מה .4

       ז / נ    

 ביה"ס   מסיים כיתה  מספר ת.ז.  מגדר  שם משפחה  שם פרטי

     

 טלפון בבית  ישוב  מיקוד                                     כתובת                 

   

 כתובת דוא"ל  טלפון נייד

     



 

 (:התשלום יבוצע באחת מהאפשרויות )נא לסמן .5

תשלומים: מס'        תוקף: ______   ________________________בכרטיס אשראי שמספרו: □

 .(3עד ___ )

, חשבון 921, סניף 10בהעברה בנקאית לחשבון המכללה לפי הפרטים הבאים: בנק לאומי  □

 סמכתא להעברה לטופס ההרשמה החתום(.)לצרף א 08440090

 .(3___ )עד _ מס' תשלומים: באמצעות חיוב דרך השכר בלעובדי המכללה בלבד □

 בגין היעדרות חלקית או מלאה.א יוחזר תשלום ל .6

לא תזכה בהחזר כספי אלא אם כן הוגשה בקשה בכתב ובצירוף אישור רפואי לא  –היעדרות בגין מחלה  .7

 יאוחר משבוע ימים לאחר תום אקדמיית הקיץ.

 

 :כללי

 .פעילותורכזי ה מתחייבים להישמע להוראות המדריכיםפעילות שתתפי המ .1

בשל התנהגות שאינה הולמת או  פעילותרשאית להורות על הפסקת פעילות משתתף ב מכללההנהלת ה .2

 מסוכנת. 

מומלץ לא לשלוח  .אינה אחראית בכל צורה לאובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד האישיים מכללההנהלת ה .3

 דברים יקרי ערך. פעילותל

 הפעילות.המתעוררת במהלך תקופת בכל בעיה רפואית  ובני משפחותיהם לעדכן את הצוות המשתתפיםעל  .4

 והחזרה ממנו היא באחריות הבלעדית של ההורים בהתאם לשעות הפעילות. פעילותההגעה למתחם ה .5

הכולל עדכונים ובקשות הקשורות באופן ישיר  SMSקבלת מידע חיוני במייל/  ת/אני מאשר זה רישום עם .6

 והמכללה.  אקדמיית הקיץלפעילות 

            

 ושילובו בפרסומיםבפעילות ותוצריה, שימוש  בתיעוד הסכמה לתיעוד השתתפות 

, ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי של _________אני, הח"מ ____________ בעל/ת תעודת זהות שמספרה  

לאחר שקראתי והבנתי את המפורט "בני/בתי"( ________________ ת.ז. ________________ )להלן: 

 מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן:מטה, 

לום בני/בתי )בווידאו ו/או סטילס( )כולל דמותו/ה ו/או קולו/ה( במהלך ציהנני מאשר/ת ומסכים/מסכימה לתיעוד ו .7

ולתיעוד וצילום תוצרי השתתפותו/ה  אקדמיית הקיץ של המכללההשתתפותו/ה בפעילות שתתקיים במסגרת 

 יכונו לצורך הנוחות תיעוד וצילוםבפעילות )אם יהיו( ולעריכתם )להלן 

  

"; להלן יכונו תוצרי התיעודההשתתפות בפעילות ותיעוד וצילום תוצרי ההשתתפות )אם יהיו( ביחד ולחוד: " .8

 "(. התיעוד הערוךהתיעוד/ים הערוכים )אם יהיו( ביחד ולחוד: "

 

 המי מטעמ שמעון ו/או  למכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמיהנני נותן/נותנת בזאת את הסכמתי והרשאתי  .9

"( לעשות כל שימוש בתיעוד )במלואו או בחלקו( ו/או בתיעוד הערוך לרבות המשתמש" ו/או "המכללה" :)להלן



 

ומבלי לגרוע להציג ו/או לפרסם ו/או לשלב בתוצרים או בפרסומים של המשתמש את התיעוד )במלואו או 

בחלקו( או את התיעוד הערוך, לרבות ומבלי לגרוע לצרכי קידום, פרסום ושיווק פעילות המשתמש ו/או פעילות 

כל מדיה מסוג שהוא או אמצעי תקשורת לרבות ומבלי לגרוע תקשורת כתובה, משודרת, באמצעות מטעמו  מי

ו/או כל אמצעי שלטי חוצות, הפקת עלונים, רשת האינטרנט, אתר האינטרנט ו/או "הפייסבוק" של המשתמש 

 והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשתמש בעניין. אחר ללא הגבלת זמן

 

אשר/ת כי בני/בתי בחרו ואני אישרתי את השתתפותו/השתתפותה בתיעוד ואת השימוש בתיעוד )כולו הריני מ .10

או חלקו( ו/או בתיעוד הערוך מרצון חופשי לצרכי חווית ההשתתפות בלבד ללא תמורה או זכות לתשלום ו/או 

מושים המפורטים לעיל תמלוגים או זכות אחרת מכל סוג ובכל עת בגין ההשתתפות ו/או בגין הזכות למי מהשי

)כולל הזכות לפרסום( וכי אין ולא יהיו לי ו/או לבני/בתי כל טענה בדבר זכויות יוצרים על התיעוד ו/או התיעוד 

הערוך ו/או תוצריהם ואין לי ו/או לבני/בתי כל התנגדות כי התיעוד ו/או התיעוד הערוך ו/או תוצריהם יפורסמו 

 .ו/או ייעשה בהם שימוש כמפורט לעיל

 

 הריני מאשר/ת כי הסכמה זו ניתנת אף על דעת בני/ביתי והאפוטרופוסים הנוספים שלו/שלה )אם קיימים(. .11

 

 

חתימה:     תאריך:________ שם האפוטרופוס: _____________ מס' ת.ז: 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2019ת קיץ אקדמייטופס הצהרת בריאות ל

 :ת/משתתפפרטי ה

 

 (:יש לסמן במקום המתאיםמצהירים בזה )

 ו להשתתף בפעילות הנערכת תנות ו/או נפשיות, המונעות מבננו/בלא ידוע לנו על מגבלות בריאותיות פיזי

 .ץבאקדמיית הקי

 תנו מגבלות בריאותיות פיזיות ו/או נפשיות, המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנערכת ש לבננו/בי

 כדלקמן:באקדמיית הקיץ 

 ___.____________________________________________________:המוגבלותאור ית

 _.__המוגבלות מפריעה לפעילות גופנית, ציין:_____________________________________

 ______________________________.ות מפריעה להשתתפות בפעילות אחרת, ציין:_המוגבל

 / לא ידוע לנו    ייןצכי בננו/בתנו סובל/ת מאלרגיה, ידוע לנו____________________________:. 

 / לא ידוע לנו   אסטמה, סכרת נעורים, תנו סובל/ת ממוגבלות רפואית כרונית )כגון: ידוע לנו כי בננו/ב

 וכד'(, ציין: _______________________________________________. , צליאקאפילפסיה

  / לא ידוע לנו  ראיה/שמיעה/דיבור(, ציין : תנו קיימת לקות מאובחנת )ידוע לנו כי לבננו/ב

___________________________________________________________________________

_______. 

   / לא ידוע לנו  תנו נוטל/ת תרופות באופן קבוע, ציין :ידוע לנו כי בננו/ב.______________________ 

 / לא ידוע לנו   תנו ישנה רגישות לתרופות, ציין : _______________________.ידוע לנו כי לבננו/ב  

 

אקדמיית הקיץ כוללת השתתפות בפעילות מדעית במעבדות בכלל זה הדגמות הרינו מודעים ומסכימים לכך ש

 והתנסות עצמית. 

 והוראה לימוד, הדרכה, ופיתוח מחקר, ניסויים, סינתזות, אנליזות, בדיקות, דגימות מבצעים שבו היא מקום מעבדה

 מסוכנים. בגורמים שימוש תוך

 

 מטבען של מעבדות יש בהן מגוון של סיכונים כלהלן:

 .ורעילים דליקים גזים, ממיסים, בסיסים, חומצות: כגון, כימיים סיכונים .א

  חיידקים.: כגון, ביולוגיים סיכונים .ב

 .RFסגול ו  אולטרה מייננת ובלתי מייננת קרינה: כגון, קרינה סיכוני .ג

 .קור/חום, לייזר, רעש: כגון, פיזיקליים סיכונים .ד

 ז / נ  

 מגדר ת"ז שם + משפחה



 

 .אש סיכוני .ה

 .זכוכית ושברי מזרקים, ומכשור ציוד: כגון, מכאניים סיכונים .ו

 .חשמל סיכוני .ז

 

נתנו הוראות בטיחות והתנהגות ועליהם יי למשתתפים. וצעת בהדרכתו של מדריך מוסמךהפעילות במעבדות מב

 יתבקשו להקפיד על שימוש בציוד מגן אישי. המשתתפיםלהקפיד ולנהוג בהתאם להוראות. כמו כן במידת הצורך 

 

 

 אקדמיית הקיץהננו מאשרים השתתפותו של בננו/ביתנו בפעילויות המופיעות בלו"ז 

 ולראייה באנו על החתום;

על כל שינוי במצבו/ה הבריאותי של בננו/בתנו על כל למדריכי ולהנהלת אקדמיית הקיץ הננו מתחייבים להודיע 

 בעיה/מוגבלות שתתגלה וזאת מיד עם גילוייה .

 

 .טים שמסרנו הינם נכונים ומדויקיםהפראנו מצהירים בזה כי 

 

 ההורה:_______________________חתימת 

 

 ההורה:_________________________ת.ז 

 

 

 


