
 

 

 

 טופס הרשמה לסדנת וטרינריה ובעלי חיים 

סדנת ''וטרינריה ובעלי חיים לילדים'' מפגישה בין הילד לוטרינר ומאפשרת הכרות מעמיקה וחוויתית עם עולם בעלי    פרטים כלליים על אופי הפעילות:

 החיים מנקודת מבטו של רופא החיות. 

 סדנה באווירה אישית, מהנה וכייפית בשיתוף עם מגוון של בעלי חיים. 

  דם ושתן, גיבוס שברים, סדנת רנטגן, סדנת מוח ועוד ודלים של אברי הגוף, ניקח דגימותמ  בנייתבין הפעילויות נערוך גם תחרויות ומשחקי וטרינריה, 

 התוכן מעשי מאוד וכל הילדים זוכים להשתתפות מלאה. 

פילו  וא  בין היתר, אנו נבין מה עושה הוטרינר כאשר הוא צריך לטפל בבעל חיים פצוע או חולה, אילו פרוצדורות יש לבצע, איך מרפאים את בעל החיים

   . נזכה להתנסות בכלים שבהם משתמש הוטרינר

ת  בסדנת ''וטרינריה ובעלי חיים לילדים'', הילד לומד הרבה מעבר לעולם החי והרפואה הוטרינרית, הילד מקבל ערכים חשובים להתפתחותו במסגר 

 י.  הילד לומד להעניק ולתת ללא תנאים ולהכיר את הסביבה בה הוא ח . חברתית אשר תואמת את אופיו

 הסדנה עוצמתית, מהנה וחוויתית מאוד לילדים. 

 סדנאות  המועדי 

-9:00בין השעות  אוקטוברב 11+12תקווה. - גן החי פתח :1סדנה 
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 הסדנאות כוללות ארוחת צהריים צמחונית.   •

 יש להביא כריך מהבית לשעות הבוקר.  •

 מה להביא? 

 כובע, בקבוק מים אישי, נעליים סגורות, כריך לארוחת בוקר. 

 צוות 

 ד''ר שירי שחר רופאה וטרינרית מדריכה ראשית 

   תשלום

 יצרו עמכם קשר לתשלום טלפוני.  – לאחר מילוי טופס זה ושליחתנו אלינו טלפוני.   בחיוב  אשראי כרטיס: 1
  למייל   העברה ביצוע  טופס שליחת  מחייב - 0545352761יש ליצור קשר טלפונית לקבלת פרטי חשבון  –  בנקאית העברה: 2

mypets4u@gmail.com   

 : ביט. 3
 הנחות 

   הנחה מהילד השני  10% רישום אח שני ומעלה: 1
 אין כפל הנחות.  שימו לב, חלק מהתכנים שיהיו בסדנאות היו גם בחוג השנתי. –הנחה לילדי חוג הוטרינריה   10%: 2

 :  נוהלי ביטול רישום והחזר תשלום משתתף/ת

    mypets4u@gmail.com למייל  השתתפות בכתב  יש להודיע בכתב על ביטול  .א

    .0545352761בטלפון באחריות ההורה לוודא קליטת טופס הביטול  .ב
 ₪ .     200החזר מלא בניכוי  יבוצע תחילת הסדנה מועד  לפני  ימים  14הודעת ביטול עד  .ג

                         ₪ דמי ביטול.   250החזר מלא בניכוי  יבוצע הסדנה פתיחת לפני מועד  ימים    5עד ו  תחילת הסדנהמועד  קודמים ל הימים   14  ביטול •

 . ש''ח דמי ביטול  350מלא בניכוי יבוצע החזר   יום לפני מועד תחילת הסדנהעד  ו תחילת הסדנהמועד  קודמים לימים ה 5  ביטול

 .     כספי   לא יבוצע החזר מכל סיבה שהיא, ביטול השתתפות מיום מועד תחילת הסדנה •

   .לא תזוכה בהחזר כספי  או כל סיבה אחרת או בידוד היעדרות בגין מחלה •

   יהיה זיכוי יחסי בגין הימים הנותרים. –במידה והסדנאות מבוטלות בגין סגר בעקבות משבר הקורונה   •

 

 עוד כמה דברים אחרונים 

 . ההרשמההצגת תעודת זהות זהה לזו שצרפתם לטופס יתבצע ע"י  הסדנה ילדך מאתר    איסוף .1
 .וכו'(  , כח אדםהתכנית כפופה לשינויים בהתאם לנסיבות ו/או לאילוצים)ביטחון, מזג אוויר, בטיחות .2
משחקים   לא להביא ניידים,  מומלץ , דן ו/או נזק שייגרמו לציוד האישיאחראית בכל צורה שהיא על אוב אינה   הסדנההנהלת  :ציוד אישי .3

אינם אחראים לאובדן או גניבה.   הסדנההנהלת/רכז/ מדריך (. הסדנהפריע למתן שירות לילדי  )גורם המ אלקטרוניים ודברי ערך עלולים  לאבד 
 . ידוע לך שהביטוח אינו מכסה על ציוד אישי

ואם בנך/בתך כי סיכן/ה את שלומו/ה או בטחונו/ה ו/או סיכן את   הסדנהידוע לי כי במידה  ותהינה בעיות משמעת חריגות  :בעיות משמעת .4
  הסדנהאחר. מנהל  במשתתףו/או פגע  הסדנהשלומם וביטחונם של המשתתפים האחרים ו/או הפר את הוראות משמעת מנהל/רכז/מדריך  

 . האפשרי מהסדנה בהקדם ה\והינכם מחויבים לאסוף את הילד תשלום ללא החזר רשאי להפסיק השתתפות בנכם / בתכם בפעילות 
אם ישנה התנגדות יש להודיע לנו בכתב מראש   תהיה לי התנגדות לפרסום תמונות בני/בתי במדיה.   ולא מצולמים בסדנה ידוע לי כי האירועים   .5

 לפעילות ובעת ההרשמה. 
 ט. ל. ח.  .מספר מקומות מוגבלבמינימום נרשמים או לסגור הרשמה   הסדנהשומרת לעצמה לשיקולה בלבד לפתיחת  הסדנההנהלת  .6

 עלויות:

 ש''ח 650: )יומיים( השתתפות בסדנה

 



 

בעלי חיים וציוד  שיתוף זוהי סדנה הכוללת הורים יקרים, אנו לא גמישים בכל הנוגע להצמדות לכללים ולהוראות המדריכים. 
של החניך מהפעילות לצורך שמירה על בעלי החיים, על  הוצאה מיידיתהצמדות לכללים תגרור -יקר ולכן בעיות משמעת ואי

 נעימויות. -אנא וודאו עם הילד שהוא מבין זאת בכדי למנוע אי הציוד ועל שאר החניכים. 

 

 תצהיר בריאות להשתתפות בסדנת וטרינריה ובעלי חיים

 הנני מאשר כי לילדי אין מגבלות בריאותיות פיזיות או מנטליות אשר מונעות את השתתפותו בפעילויות בסדנת הוטרינריה. 

 ידוע לי שחלק מהפעילויות כוללות מגע ישיר עם מגוון של בעלי חיים, מזון של בעלי חיים וכל המשתמע מכך. 

 0545352761בעת הרישום בטלפון חובה לעדכן אותנו  מסויימות, אלרגיות, מחלותבמידה וידוע לך על רגישויות 

 0545352761חובה לעדכן אותנו בעת הרישום בטלפון במידה והילד נוטל תרופות 

 ה. \הילד יהיה אחראי על נטילת התרופות בזמן ויעדכן בכך את המדריך 

 וב ואני מסכים לכל התנאים. אני מאשר שקראתי את טופס תצהיר ההורה וטופס ההרשמה , הבנתי את הכתבהשלמת הרישום 
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