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 תקנון מרכז נוער שוחר מדע 

 אישור הורים

הריני מאשר את תכנית הפעילות של המרכז לנוער שוחר מדע  ידועים לי כל פרטיה, והנני מסכים  •
 שבני/בתי ישתתפו בה. 

כמו כן ידוע לי כי תלמיד אשר יעבור על כללי התנהגות הנאותה, יוחזר מיד לביתו. הורי התלמיד  •
 יידרשו בתשלום הוצאות הנסיעה.

י הפעילות, חלק מהתמונות יפורסמו באמצעי המדיה במהלך הפעילות יצולמו הילדים תוך כד •
 השונים.

 
 תקנון הרשמות 

פתיחת קבוצה מותנית במספר תלמידים מינימאלית. המרכז לנוער שוחר מדע שומר לעצמו את  •
 .מסויםהזכות להחליט על פתיחת או סגירת קורס 

 מספר המקומות בכל תכנית/קורס מוגבל.  •

 ראי בלבד.ההרשמה לתכניות המרכז בכרטיס אש •

זמני ההסעות לתכניות השונות יפורסמו לתלמידים ע"י רכזי התכניות. כל תלמיד/ה על פי התכנית  •
ההסעות תלויות במספר המשתתפים, לא תצא הסעה מיישוב במידה ולא תתגבש קבוצה  שלו.

 מינימלית.

 השתתפות בכל תכניות המרכז מותנית בתשלום מראש.  •
 

 תקנון החזר כספים בגין ביטול השתתפות:

הודעה  מרכז לנוער שוחר מדעיטופל אך ורק אם תתקבל במשרדי ה השתתפות בתכניתביטול 
 במרכז. בכתב. התאריך הקובע לביטול הוא תאריך קבלת המכתב

דמי  ₪ 100 בעלות של –ימי עבודה לפחות לפני תחילת פעילות  5ביטול השתתפות תתאפשר עד  •

 טיפול.

 לא יהיה החזר כספי. הנ"ל לאחר מועד •

 
 

 ת בסדנאות הקיץהסעומשתמשים באישור הורים ל
 
פעילות המרכז לנוער שוחר ל לבני/בתי להשתמש בהסעותמאשר/ת   הריני •

  במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל. המתקיימים מדע

בלבד. ידוע לי שההסעות הן ללא ליווי  השימוש בהסעות הוא באופן עצמאי ובאחריות ההורים •
  מבוגר מטעם המכללה.

בצמתים. העלאה והורדת תלמידים תהיה בשום מקרה לא תהיה העלאת או הורדת תלמידים  •
 במקום מרכזי ומוסכם בתוך היישובים, על פי הנחיות רכזת התכנית.

על מנת למנוע בלבול של התלמידים והנהגים, העלאת והורדת התלמידים תהיה באותו המקום.  •
במקרים חריגים בלבד, הורים המבקשים הורדת תלמיד במקום אחר יבקשו על כך אישור מראש 

רפו את אישורם בכתב. שינוי בתחנת ההורדה יינתן בכפוף להחלטת הרכזת ואישורה המפורש ויצ
 בלבד.

 באחריות ההורים להסביר לילד/ה היכן הוא צריך לעלות ולרדת ולתזכר אותו במידת הצורך. •

אנו ממליצים לצייד את התלמידים במכשיר טלפון נייד ולשמור איתם על קשר במעברים. )הגעה אל  •
 , וחזרה ליישוב(המכללה
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