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 להורים שלום רב, 
 

 ח להלן דף המסביר ומסדיר את ההתנהלות לשנת הפעילות תשע"
 

 הקבוצה החברתית  .קבוצת כדורגל 
 

פעילות "החלוץ", מייצרת מקום איכותי לפעילות משחקית וספורטיבית בין ילדים סביב עולם הספורט  
באוריינטציה חינוכית. קבוצת ספורט המודרכת בערכי הרעות וההגינות, תוך שימת דגש על העצמתו  

 והתפתחותו של כל ילד וילד. 
 

 אימונים:

 דקות.    60-כ פעם אחת בשבוע. כל אימון ימשך  תתאמןהקבוצה  •
   במידה והשחקן אינו יכול להגיע לאימון או מאחר לאימון יש לעדכן בהקדם האפשרי את המאמן.

(למעט חופשות לימודים ומקרים חריגים כגון מזג אוויר  1571-15:16:בשעה  ראשוןאימוני הקבוצה יתקיימו בימי 
 . של חצר בית הספר "אוהל שם"במגרש  2018יוני    – 2017  אוקטוברבין החודשים   וכו')

 :הרשמה •
 . חניכ/ה₪ לחודש ל 180עלות ההרשמה היא   •
 ייגבה בנפרד.  פעילויות גיבושטורנירים או תשלום עבור  •
 במידת הצורך יבוצעו החזרים.* .מראש ועבר במזומן או צ'ק כנגד קבלההתשלום י  •
 . ירכש עבור הקבוצהיציוד איכותי ומקצועי ש העלות כוללת  •
 העלות כוללת ביטוח צד ג'. •

 
 
 
 
 
 

 יצירת קשר:  •
 : מאמן הקבוצהעם דוד שוחט  או  הקבוצות ברמת גןרכז   –עם אורי צייגר  שאקשר בכל נוניתן ליצור 

 054-6738420 –  דוד שוחט
 054-9732611  –אורי צייגר 

 
 בברכה,

 מאמן הקבוצה  – דוד שוחט
 רכז הדרכה  –אורי צייגר 

 
 

 
 

 ח תשע"  –  אישור הורים
 תאריך: __________ 

 ______________ (שם מלא)  להשתתף בחוג הכדורגל.  בתנו /אנו מרשים לבננו
 ________________    מספר ת.ז:    ________________  תאריך לידה:

 ____________________  :2הורה מספר טלפון שם ו___________________  _ :1הורה מספר טלפון שם ו
 

 בחוג. ה/אין בעיות רפואיות אשר מונעות את השתתפותו  בתי/לבני 
 ובפרסומים שונים  בפייסבוק ית/אנו מאשרים לפרסם את  תמונת השחקן . 

 

  :מדיניות החזרים*
 ) יתקזז התשלום החודשי לחצי.כהאימונים ומעלה של חני 2שמעותית (מ היעדרותבמידה וישנה -
 אימונים ומעלה) יתקזז התשלום החודשי בחצי. 2במידה וישנם ביטולים של המאמן (-
 במידה והמאמן לא יוכל לקיים אימון ביום האימון הקבוע ייתכן וחד פעמית יועבר האימון ליום אחר, -
 .ימון לא יינתן החזרבגין העברת הא-
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 _______________              חתימת ההורה ________________ שם ההורה 


