
 

 

 

 חניכי הקייטנה היקרים שלנו, 

 רב מהקייטנה. שיסייעו לנו  ליהנות ולהפיק את המלהלן כללי הקייטנה  

 השתדלו לכבד את הכללים לטובת כולנו:

 השכמה.-7.00

   . ארוחת בוקר-7.30

 סולריום בוקר -8.30

 ארוחת צהריים -13.00

 סולריום צהריים -15.00-17.00

 ארוחת ערב. -18.30

 סיכום יום הפעילות.  לאחר הארוחה שיחת 

 זכותך לקבל חדר נקי ומסודר וחובתך לשמור על החדר ועל הריהוט ואביזרי החדר.  .1

 (על כל השחתה או קלקול יידרש פיצוי כספי)

זכותך לקבל מדריך או מדריכה שתוכל לפנות אליהם לכל דבר ועניין וחובתך   .2
 . להישמע אליהם ולכבד אותם ולשמש להם לעזר

כת השחייה  במלון וחובתך לפני הכניסה לבריכה להירשם  אצל  ליהנות מבריזכותך  .3
המדריך ולהיות תחת פיקוח של אחד המדריכים בכל זמן שהייתך במים (יש לעקוב 

 אחר הזמנים).

זכותך לבקש יציאה מחוץ  לכותלי המלון .חובתך ליידע על כך את המדריך האישי   .4
 חליט לגביו. ורק בליווי בוגר שצוות הקייטנה י  שלך וכן לצאת אך

זכותך לקבל מידע על כל הפעילויות הקייטנה וסדר היום ולכן מחובתך להגיע לכל   .5
שבו נאספים להודעות והארות  ולהיות נוכח בסיכום היום לפני פרישה  מפגש 

 לחדרים. 



זכותך להישאר ער עד שעה מאוחרת אך מחובתך להיות בחדר בשעת "כניסה   .6
בין החדרים (יש לציין שחניכים שנשארים    כן משעה זו אין מעברים -כמו לחדרים",

 עד מאוחר אינם מתפקדים כראוי בשעות הטיפול) 

זכותך להתחבר לילדי הקייטנה ולבלות עימם גם בשעות ההפסקות, אך מחובתך  .7
 לשמור על הפרטיות ולא להיכנס בנים לחדרי הבנות וההיפך. 

 ר אורחי המלון, זכותך ליהנות מכל תחומי באירוח במלון אך מחובתך לכבד את שא .8

 ולכן לא נרעיש ,נשתולל או נגרום לשאר אורחי המלון להתלונן עלינו.            

זכותך לבחור את הדרך שבה אתה רוצה להתעורר בבוקר  אך מחובתך לעמוד  .9
רב מהטיפול הרפואי  ולסולריום בוקר  בכדי להפיק את המ בזמנים לחדר האוכל 

 שלנו. 

חובתך לשמור על   .  זכותך להשתמש בסולריום המלון ומהפינוקים שיינתנו לנו  שם .10
"הכתה    ניקיון הסולריום ועל התנהגות נאותה  בכל שעות השיזוף גם לאחר שהשמש

 לך בראש".  

זכותך לקבל כבוד והערכה מצד כולם בקייטנה וחובתך לשמור על כבוד החבר ולא   .11
 שהות בקייטנה. לפגוע ,לקלל או לשבש למישהו את ה 

חובתך לדווח לצוות  הקייטנה על כל   זכותך להיות אחראי לתחומי חייך האישיים. .12
 הערבות היא הדדית). ילדי הקייטנה (כולנו קבוצה אחת ואירוע חריג של  

כן -זכותך לשמור על בריאותך ובריאות חבריך ולכן העישון אסור בתוך החדרים כמו .13
בפסוריאזיס  הן  מצד ההיזק ועיכוב הטיפול  אין לשתות משקאות אלכוהול  בקייטנה 

 (מוכח מדעית) והן מצד השמירה על בטיחות ומוסריות. 

 יש להקפיד על קרם הגנה בימים הראשונים ושתיית  מים מרובה בשעות השיזוף.

זכותך לקבל פרסים ומתנות על כל התנהגות נאותה ,ולכן מחובתך ליידע את   .14
יום על התנהגות נאותה כך שהצבירה מזכה   המדריכים לרשום לך נקודות זכות בכל

 אותך בפרסים. 

את הוריכם  על התנהגות נאותה והפרת הכללים  יכול להביא  את   צוות הקייטנה החתים 
 החזרתכם לבתיכם . 

 אנו תקווה שלא נצטרך להשתמש באישור זה ורק נהנה במשך הקייטנה. 

 בברכת קייטנה בקיץ בריא ומועיל.                                                               


