הורים יקרים,
רגע לפני תחילת הקייטנה ,חשוב לנו לתת מספר דגשים בנושאים שונים.
הקפדה על הפרטים תאפשר לנו קיץ מהנה ובטוח.
הגעה ואיסוף :
הקייטנה תפתח בכל בוקר בשעה  .8:00ניתן להביא את הילדים לשטח הקייטנה החל מהשעה .7:45
אנא היכנסו יחד עם ילדכם והמתינו אתו בעמדת הרישום .אנו מבקשים את סבלנותכם בימים הראשונים
כי תהליך הרישום עשוי להתארך.
סיום הקייטנה בשעה  15:45האיסוף משטח הקייטנה בלבד.
עזיבת שטח הקייטנה תתאפשר עם אחד ההורים או בהסעות )בקייטנות הרלוונטיות( .כל אופציה קבועה אחרת
מצריכה אישור חתום ע"י ההורים .על איסוף אחר באופן חד פעמי ,אנא הודיעו למדריך מבעוד מועד.
ציוד :
יש לצייד את הילדים בכל בוקר בכובע ,קרם הגנה ובבקבוק מים אישי .בשטח הקייטנה ישנם קולרים עם מים קרים
וניתן למלא את הבקבוקים .לצמצום האבידות ,אנא רשמו על כל חפצי הילד את שמו.
כחלק מתפיסת עולמנו ויישום ערכי הקייטנה אנחנו מעוניינים לצמצם את השימוש בחד פעמי ולכן נבקש להביא כבר
ביום הראשון לקייטנה סכו"ם אישי ,עם שם הילד עליו.
ההגעה לקייטנה עם נעלי ספורט סגורות בלבד)לא כפכפים ,שורש או קרוקס(.
לימי בריכה יש לצייד את הילדים בכפכפים )בנוסף לנעליים( ,מגבת ובבגד ים .לבעלי שיער ארוך נא להצטייד בכובע
ים.
יש להימנע מהבאת חפצים יקרי ערך לקייטנה )אייפונים ,אייפדים ,פרטי לבוש ,מצלמה וכו'( ,החברה להגנת הטבע
לא יכולה לקחת אחריות במקרה של נזק או אובדן.
בריכה :
בהתאם להוראות משרד החינוך ובמטרה להבטיח את ביטחון ילדכם הכניסה לברכה תתנהל באופן הבא :
עולים לכיתה א' עד ו' ישהו בבריכת הרדודים בתנאי שהם מסוגלים לעמוד בה בצורה בטוחה ,במידה ולא  -ישהו
בבריכת ילדים.
לא תינתן אפשרות לילדים לקנות במזנון הבריכה ו/או בשטח הקייטנה .אנא אל תשלחו כסף עם הילדים.
פעילויות :
בימים שבהם יוצאים משטח הקייטנה )ימי טיול ,ובחלק מהקייטנות ימי בריכה( – אנא הקפידו על הגעה בזמן .לא
נוכל לחכות למאחרים.
לחלק מהימים תתבקשו לשלוח עם הילדים חומרים למחזור כמו  :קופסאות ,בקבוקי פלסטיק ואריזות ממתקים
ריקות .שיתוף פעולה בהבאת הדברים יסייע להצלחת הפעילות.
כל ילד בקייטנה יקבל חולצת קייטנה בשבוע הראשון .אנא וודאו הגעה עם החולצה לימי טיול.
לכל בעיה ניתן ליצור קשר עם רכז/ת הקייטנה או בטלטבע03-6388688 -

בברכת קיץ חם וירוק,
צוות הקייטנות.

