المدرسة المعمدانية
المخيم الصيفي – المعرفة والمتعة "כיף ,ידע ויצירה"
برنامج ثري من الفعاليات العلمية والترفيهية
تعلن المدرسة المعمدانية عن اقامة مخيم صيفي من نوع خاص "مخيم المعرفة
والمتعة" ببرنامج ثري بالفعاليات العلمية والترفيهية ،يقضي فيه الطالب المشاركون
أوقا ًتا يستفيدون فيها من مجموعة كبيرة من الفعاليات لتوسيع معرفتهم داخل وخارج
المخيم ،تشمل الكثير من الرحالت العلمية اضافة الى فعاليات ترفيهية ممتعة
ومتنوعة بما فيها السباحة.
األجيال المشاركة :الطالب الذين أنهوا الصف الثامن ،التاسع والعاشر.
يُفتتح المخيم يوم االثنين 4 ،آب ( 4104الساعة الثامنة صباحً ا).
يمتد المخيم من يوم االثنين  4آب  ،4104من الساعة  8:11صباحً ا حتى الثانية بعد
الظهر أو بحسب انتهاء الفعالية التي تقام خارج المخيم ،وينتهي المخيم يوم الجمعة
 05آب .4104
المخيم مدعوم من عائلة غرين ،حصة الطالب من التكلفة هي  011شيكل فقط،
وتشمل جميع فعاليات المخيم والرحالت وال تشمل الطعام.
يقام المخيم في مبنى المدرسة المعمدانية في الناصرة.
وواق للشمس وحذاء
على المشارك التزوّ د يوم ًيا بطعام وماء ومالبس مريحة
ٍ
مناسب.
سارعوا بالتسجيل ،العدد محدود
التسجيل حتى موعد أقصاه 00.10.102.
للتسجيل واالستفسار :المدرسة المعمدانية – في أوقات الدوام .نداء 14-0554181

المدرسة المعمدانية
المخيم الصيفي – المعرفة والمتعة "כיף ,ידע ויצירה"

طلب انتساب لمخيم "المعرفة والمتعة"
أنا والد/والدة___________ والمسؤول/ة عن ___________ ___________
االسم الشخصي

اسم العائلة

رقم هوية ابني/ابنتي __________
تاريخ ميالده /ميالدها___________
والذي/والتي أنهى/ت الصف ___________
في مدرسة ___________ في مدينة ___________
أوافق على اشتراك ابني/ابنتي في مخيم "المعرفة والمتعة" ،صيف .4104
معلوم لدي أن المخيم يقام في مبنى المدرسة المعمدانية في الناصرة ابتداء من يوم
االثنين  4آب  4104وحتى يوم الجمعة  05آب .4104
أصادق على أنني حصلت على التفاصيل الكاملة عن فعاليات المخيم ،وان
ابني/ابنتي معافى صحيًا ويمكنه المشاركة في فعاليات المخيم ،بما فيها السباحة،
وباقي األلعاب ،كذلك ال يعاني/تعاني من أي حساسية.
اسم والد/والدة الطالب ___________
التوقيع ___________

التاريخ ___________

مالحظة :اذا كانت هناك أية مالحظة خاصة بالمشارك ،يجب اعالم ادارة المخيم بها
مسب ًقا.
اسم الوالد _________ :هاتف في العمل __________ تلفون خليوي__________
اسم الوالدة _________ :هاتف في العمل __________ تلفون خليوي__________
رقم هاتف البيت هو_________ :

