
 גרשגורן . אקייטנת 

 0219קיץ  - מכבי במרכז הספורט 
 .להורים שלום רב

 . ומודים לכם על כי בחרתם לקחת חלק פעיל בקייטנה שלנו, צוות הקייטנה מברכים אתכם ואת ילדכם

 

  . נפוצותהורים אנא קראו דף זה בעיון היות והוא כולל פרטים חשובים ועונה על שאלות 
 

 :(בימי שישי ושבת אין פעילות) מועדי הפעילות

  11.7 ראשוןעד יום  1.7 שנימיום  םתקייתהקייטנה (כולל מסלול האקסטרים-young) . 

 1-11.7יתקיים בתאריכים אקסטרים ה מסלול. 

  11.8ראשון עד יום  11.7 שנימיום המחזור השני המלא יתקיים 

 

 :הקייטנה הסעות

  ימים לפני פתיחת הקייטנה 1-3אחראי ההסעה ייצור עמכם קשר. 

 בעצמכם ביום  תביאו אותם אנא אל( מהבית לקייטנה)בהלוך  להסעה מיםבמידה וילדכם רשו

ההסעה ואת מקום ריכוז ההסעה  את מספר, הכיר את אחראי ההסעהל הילדים על. הראשון

 .ביום הראשון הנלקייטכל אלו נלמדים בהסעה . הםשל

  ילדים והורים הממתינים  נםיש –הימנעו משיחות עם אחראי ההסעה ביום הראשון במיוחד

 .בהמשך הדרך

 בהתאם והיערכאנא  - בהסעות יםעיכוב נותכיישלושה הראשונים -ביומיים. 

  כדי שנקבעה עם אחראי ההסעה דקות לפני השעה עד עשר יש להגיע לתחנת ההסעה חמש

 . ההסעה לא תחכה למאחרים .להבטיח עמידה בלוח הזמנים

 ייתכנו עיכובים בשל !!! אנחנו מגיעים תמיד. חשוב לחכות בתחנת ההסעה עד שהרכב מגיע

  . 'דעומסי תנועה וכ, פקקים

  את מדריך ההסעהמראש במידה וידוע לכם שילדכם לא יגיע לקייטנה ביום מסוים אנא עדכנו. 

 חובה ליידע את הנהלת  -( האמור לחזור על ההסעה)לאסוף עצמאית את ילדם  םהורים המעונייני

 .הקייטנה או מדריך הקו

 בזמן ההסעה אחראי ההסעה לא יענה לטלפון ,למען בטחון הילדים . 

 

 :(הסעה עצמית) הסעות הורים

  בבוקר 7.37החל משעה הקייטנה מתחם ל המגיעים עם הוריהםיחכה לילדים צוות הקייטנה . 

 פיזור הילדים בסוף היום יתבצע מאזור המדשאה . 

  8118מומלץ להגיע ב  –הורים המעוניינים להישאר לחלוקת הקבוצות ביום הראשון. 

  אישור להעביר  מתבקשים( ללא השגחת מבוגר)הורים המעוניינים שילדיהם יחזרו הביתה לבד

___________ . ז.ת  ___________גברת /מר הנני_______, תאריך 1 בכתב חתום כדלקמן

לעזוב את שטח הקייטנה בתום הפעילות ללא ( משפחהשם פרטי ו)___________ מאשר לילדי 

 . ________________חתימה . השגחת מבוגר

 

 :(1.7' ביום ) היום הראשון

  לפיכך אין צורך ( שחייהמשתתפי לימוד הפרט ל)ראשון פעילות הבריכה ביום הפעילות באין

 .ומגבתלשלוח בגד ים 

  יש פעילות בבריכה( 1.7 -' ביום )ביום הראשון של מחנה האקסטרים. 

 מומלץ מאד להגיע עם חולצת הקייטנה ביום הראשון . 



 :תקשורת וטלפונים

 אילנה/לאל 781-1313137 פתיחת הקייטנה לפני

 אהרון 781-3773871 בלבד הסעותפניות בנושא 

 אילנה/לאל 781-1313137 17177-10177ובין השעות  במהלך הקייטנה

 ללא 781-3317178 וגן מחנות בחירהאחרי שעות הפעילות 

 אילן 781-8071017 מחנות אקסטריםאחרי שעות הפעילות 

או צרו  ת ווטסאפהודעשילחו אנא , במקרה כזה. ילדיםבהפעלת הלעיתים גם אנו עסוקים , זכרואנא 

 .קשר במועד מאוחר יותר

 1 שלכם את יבספר הטלפונים בסלולארהודעות אנא שימרו /לרשימת התפוצה שלנו לעדכונים

 (למחנה האקסטרים 8071017-781)או אילן ( 1313137-781)מספר הקייטנה 
 

 :בטיחות ובריאות

 אין להוציא ילד במהלך הפעילות בקייטנה ללא תיאום מראש עם הנהלת הקייטנה. 

 בקבוק מים אישי מומלץ להביא בכל ימי הקייטנה. 

 ולפיכך  מדריכי הקבוצות עסוקים במהלך היום בהדרכת הילדים ובשמירה על ביטחונם

 . בזמן העבודה ירמתודרכים לא לשוחח בסלול
 הכדורגל כובע חובה כמו כן נא לשלוח קרם הגנה במידת הצורך חוגב. 

 לטובת גלישה בתיק ( או חולצת מים)המים יש להביא חולצה לבנה  ביום היציאה למגלשות

מומלץ גם . אנא יידעו את ילדיכם בחובת לבישת החולצה בפעילות. במגלשות והגנה מהשמש

 .לשלוח קרם הגנה וכמובן בקבוק מים

  חליות או בייגלה ירושלמי או לחמניית שמינייה , נייה עם ממרחלחממאפה ארוחת הבוקר יכלול

 .יש לחמניות אצבע חליפיות םולשומשו( פרווה)לילדים אלרגיים לשוקולד . מתוקות
 

 :ציוד

 ת הקייטנהבעלי שיער ארוך חייבים בחבישת כובע ים ברחצה בבריכ . 

 מהמתחםבימי היציאה  מומלץ להגיע בחולצת הקייטנה. 

 סל מתבקשים להגיע עם נעלי ספורט/ילדים המעוניינים להשתתף במחנות הכדורגל . 

 (להשאיר גרביים בשקית בתיקמומלץ פשוט ) בפעילות הרולרס מחויבים בגרביים.  

  ('תיקים וכד, חולצות) לרשום את שמות ילדכם על כל הציוד המתלווה לקייטנהחשוב . 

  כסף או חפצי ערך בקייטנה, או גניבה של ציוד/ואובדן או /לנזק והנהלת הקייטנה אינה אחראית .

 .('אייפודים וכד, כגון מכשירי סלולר) אנא הימנעו מלשלוח עם הילדים חפצים יקרי ערך
 

 :סיכום

 שלושה הראשונים מלווים בתהליכי -היומיים ,גם בקייטנה, כמו בכל הצטרפות למסגרת חדשה

חברים חדשים וחברים ישנים בסיטואציה , יםחדש כיםמדרי, למסגרת הקייטנה וכלליה1 הסתגלות

 .צורךלכן אנו מבקשים להתאזר בסבלנות בתקופת ההסתגלות ולידע אותנו במקרה ה. חדשה

 

 אנו מאחלים לכם חופשת קיץ נעימה 

 הנהלת הקייטנה וצוות המדריכים

 

  1שלנו האינטרנטלמצוא באתר מידע נוסף על הקייטנה ניתן 
keytana.com-www.gershgoren 

 

 גרשגורן קייטנות.א –חפשו אותנו בפייסבוק גם  

http://www.gershgoren-keytana.com/

