
 נא הכניסו שנה -הקרובה טופס הרשמה לשנת הפעילות 
 המרכז להתעמלות ואקרובטיקה ענבל מאיו

 office@acrobatica.co.ilאו למייל  4601951-077ניתן לשלוח לפקס את הטופס 

 08-9265467, 054-4904076 ליצירת קשר התקשרו:

לידיעתכם: החיוב יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. אנו מקבלים את הכרטיסים 

 דיינרס .AMEXהבאים: ישראכרט. מסטרכארד. ויזה. 

ואמיתות כל הפרטים כתב התחייבות לחתום על צהרת בריאות ומלא הבסיום הטבלה יש ל

 בטופס

 הבאה ל הטבלהיש למלא את כל הפרטים בשורות הריקות ש
  שם פרטי

  שם משפחה

  תעודת זהותמספר 

  זכר או נקבהרשמו 

  עיר או ישובשם 

  כתובת מלאה: רחוב ומספר בית

  אם יש תיבת דואר

  מספר טלפון בבית אם יש

  ומספר טלפון נייד  1הורה שם 

  ומספר טלפון נייד 2הורה שם 

  מספר טלפון נייד של המתעמל/ת

  תאריך לידה של המתעמל/ת

  בית הספר של המתעמל/ת וכיתה

 -דואר אלקטרוני ליצירת קשר עם המשפחה
 באותיות גדולות וכתב לא מחובר

 
 

 

ציינו האם המשפחה חילונית או שומרת 
 שבת

 

  ציינו האם אתם מנויים בפארק המים ברעות

למשל:  .ציינו האם יש הערות נוספות
 רגישויות, שפה ועוד

 

  ציינו את מידת בגד האימון הנדרש 

ציינו את הקבוצה אליה אתם מבקשים 
בשורה הריקה ליד  כןו להירשם. רשמ

 שורות הבאותמההשורה המתאימה 

 

טרמפולינות. אם כן ציינו כמה שעות 
 שבועיות

 

  זוגות שלשות

  פס אקרובטיקה

  אקרובטיקה אווירית

  התעמלות קרקע ומכשירים

רשמו את שם הקבוצה אליה אתם מבקשים 
 להירשם

 

  ציינו את תאריך תחילת הפעילות המבוקש

ציינו את שם הקבוצה  -למתעמלים ותיקים
 בה התעמלתם בשנה שעברה

 

mailto:office@acrobatica.co.il


אם יש אחים מתעמלים נוספים אצלנו ציינו 
 את שמותיהם

 

 

 

 החיוב יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי בלבד. 
 בשורות הבאות נא רשמו את פרטי כרטיס האשראי הנדרשים

  נא ציינו את סוג הכרטיס

  מספר כרטיס אשראי

  תוקף כרטיס אשראי

  שלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס

 

 בטבלה הבאה יש לציין את פרטי בעלי כרטיס האשראי
  שם פרטי

  שם משפחה

  מספר תעודת זהות

  קרבה למתעמל/ת

 

 הצהרת בריאות

 ליד הסעיפים המתאימים: Xיש לסמן בסימן 

הנני מצהיר כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות ומסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום 

 הפעילות.

 במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי.

המגבלות הרפואיות המדווחות לעיל, הרשום מעלה מסוגל לעמוד הנני מצהיר כי למרות 

 במאמץ הדרוש לתחום הפעילות.

 הערות בריאות:ציינו כאן אם יש 

 כתב התחייבות
 אני החתום מטה מעוניין בהמשך ההרשמה לפעילויות המרכז להתעמלות ואקרובטיקה.

 הנני מאשר קבלת דואר אלקטרוני מהמרכז להתעמלות ואקרובטיקה.

 ני מאשר פרסום תמונות בני/בתי באמצעי הפרסום השונים.הנ

המפורסם באתר המרכז להתעמלות הנני מאשר שקראתי את כל דף המידע לנרשם 

 והסכמתי לרשום בו.ואקרובטיקה של ענבל מאיו 

, כולל הצהרת הבריאות וכתב נא מלאו בטבלה הבאים את פרטי החותמים על טופס זה

 התחייבות

  שם מלא

  תעודת זהות

 חתימה
 
 

 

  תאריך

 


