
חוזר הורים לפסטיבל כפיים – תשפ"ב
הורים יקרים שלום,

המיועד לחניכי בתי היוצריםתשפ"באנחנו שמחים להזמין את ילדיכם לקחת חלק בפסטיבל כפיים
בכל רחבי הארץ ולסטודיואים השותפים לתנועת תרבות. הפסטיבל הינו יום שלם, ויתקיים בתאריך

שעבדותוצריםהצגתשלביוםהחניכיםישתתפוהפסטיבלבמסגרת.14:00-23:00משעה5.7ה
עליהם במהלך השנה, צפייה בתוצרים והשתתפות בסדנאות אמנות.

)היסודקרן(ירושליםהפעמוןגןאיפה?5.7.2022מתי?יב'ז'-שכבתמי?

ההשתתפות בפסטיבל כוללת:

# הגעה וחזרה בהסעות מאורגנות
חניךלכלסנדוויצ'ים2+אחתחמהארוחה#

# אבטחה וויסות כניסה ויציאה מהמתחם
# צוות רפואי ורכב פינוי

# צוות חינוכי זמין לאורך כל האירוע
# דוכני אוכל ודוכני אמנות נוספים בתשלום

:ציוד נדרש
מיםוחציליטרלפחות.1
כובע.2
הגנהקרם.3
לערבארוכיםבגדים.4
הצורךבמידתתרופות.5

רצוי להביא:
בדוכניםלקנייהקטןכסף.1
היוםלמהלךנשנושים.2
רוח!מצב.3

עם עיריית ירושלים.הינו מאושר ע"י הגורמים הרלוונטיים ובשיתוףהפסטיבל

19.6.2022ה-עדלפסטיבללהירשםניתן
עלות הפסטיבל:

כניסהש"ח100



נהלי הרשמה ופעילות:
החניכים מתבקשים שלא להביא לפסטיבל ציוד יקר ערך אשר עלול להיאבד או.1

להינזק במהלכה. תנועת תרבות אינה אחראית לנזק או לאובדן שעלול להיגרם לציוד
זה.

על כל חניך ליידע את מדריכיו על בעיותיו הרפואיות, באם יש כאלו. כמו כן, עליו.2
לציינן בעת מילוי טופס ההרשמה, ולדאוג להבאת הציוד הרפואי הנדרש לטיפול
בשגרה או במקרה חירום וליידע את המדריכים על אופן הטיפול במקרים הנ"ל.

חניך שיהיה מעורב במקרה אלימות פיזית או מילולית, הטרדה, הבאה או שתיית.3
אלכוהול, עישון או שימוש בכל חומר בלתי חוקי יורחק לאלתר מפעילות התנועה.

החזרתו והתשלום על הנסיעה תעשה על ידי הוריו.
כל נזק שיגרם על ידי חניך לרכוש – יחויב בתשלום ההורים..4
מתווה המפעלים מושפע מגורמי צד שלישי ועל כן עשוי להשתנות. תנועת תרבות.5

שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המתווים בהתאם לאילוצים אלו. שינוי מתווה
הפעילות לא יהווה עילה לביטול ההרשמה.

ההרשמה לפסטיבל מותנית בהשתתפות בפעילות כולה. לא תתאפשר הגעה.6
מאוחרת או יציאה מוקדמת בזמן הפסטיבל.

ההשתתפות בפסטיבל מותנית בחתימה על אישור הורים והצהרת בריאות..7

ביטול השתתפות בפסטיבל ומדיניות החזרים יתנהלו ע"פ התקנות להגנת
הצרכן:
קבלת(יוםההזמנהאישורמיום יום14בתוךשנעשההזמנהביטולשלבמקרה-

גבייתפחותמלא,החזריינתןהפסטיבל,למועדעדעסקיםימי7מ-יותרשנותרוהאסמכתא), ובלבד
מבניהם.הנמוךלפיהכולל,ההזמנהמשווי5%או100₪שלבסךביטולדמי

.הפסטיבלממועדעסקיםימי7מ-ויותרמההזמנהיום14מ-יותראחרישנעשההזמנהביטול-
הקניה.ממחיר50%שלזיכוייינתן

הקניה.עלהחזריינתןלאהפסטיבלעסקים ממועדימי7-מהחלשנעשההזמנהביטול-



חוזר הורים לפעילות – פסטיבל כפיים תשפ"ב
, שיערך בגן הפעמון -תשפ"בבפסטיבל כפיים–הריני לאשר בזאת כי בני/בתי רשאי/ת להשתתף

14:00-23:00השעותבין5.7הבתאריך
ההשתתפות בפסטיבל כוללת:

# הגעה וחזרה בהסעות מאורגנות
חניךלכלסנדוויצ'ים2+אחתחמהארוחה#

# אבטחה וויסות כניסה ויציאה מהמתחם
# צוות רפואי ורכב פינוי

# צוות חינוכי זמין לאורך כל האירוע
# דוכני אוכל ודוכני אמנות נוספים בתשלום

נהליאתומאשר/תתשפ"ב–כפייםפסטיבלללהוריםהחוזראתקראתיכיבזאתמצהיר/האני
הפעילות וההרשמה.

בנוסף, הריני לאשר בזאת כי תנועת תרבות רשאית לתעד בצילום את הפעילות בה בני/בתי
משתתף/ת, לטובת העברת התמונות לחניכים והוריהם, הפצה בדפים הרשמיים של התנועה ובתי

היוצרים ברשתות החברתיות ופרסום הפעילות.

הצהרת בריאות -
אני מצהיר/ה בזאת כי:

לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפסטיבל, ובמידה ויש לבני/בתי.1
מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות חלקית במחנה, הן מפורטות בטופס ההרשמה.

ידוע לי כי מחובתי לעדכן על כל שינוי במצב הרפואי של בני/בתי..2


