טופס הרשמה
הנני מבקש/ת להשתתף בהשתלמות סוכות למורי החינוך הגופני שייערך ב18.10.2011
בנושא :אורח חיים פעיל ובריא
שם משפחה

שם פרטי

מספר ת"ז

תאריך לידה

כתובת

רחוב

טלפונים

מס'

עבודה

בית

מיקוד

עיר

נייד

דוא"ל

עלות ההשתלמות )סמנו ב:(x
 /לנרשמים עד  ...................................................................6.10.2011המחיר ₪ 30
 /לכל הנרשמים לאחר התאריך  ................................6.10.2011המחיר ₪ 80

תשלום בצ'ק:
ש"ח לפקודת המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט

מצורף בזה צ'ק ע"ס

תשלום בכרטיס אשראי )ויזה ,ישראכרט(:
מס' כרטיס
סוג הכרטיס 1 :ויזה  2ישראכרט

שם בעל הכרטיס:
מס' אישור

ת"ז

תוקף הכרטיס:

)לשימוש משרדי בלבד(

התחייבות והצהרה
הנני מתחייב/ת למלא אחר תקנות הוועדה המארגנת ולציית לכל החלטותיה )במשך תקופת ההשתלמות(.
ידוע לי כי הוועדה המארגנת לא תישא בכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם לי במהלך הפעילות.
ידוע לי כי לוועדה המארגנת זכות לשנות את לוח הזמנים ואת תוכן השיעורים לפי הצורך.
ידוע לי והנני מסכים/ה כי הפרטים בטופס זה יועלו וינוהלו במחשב המכללה למטרות ניהול פדגוגי ,מוסדי ומקצת הנתונים יועברו ללשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד החינוך ,במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע ,וזאת עפ"י הנהלים הקיימים.

תאריך מילוי הטופס

חתימת הנרשם

יש למלא את תכנית ההשתלמות האישית בהמשך ולשלוח למען )נא להימנע ממשלוח בדואר רשום(:
בית הספר לחינוך ,המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ )חל"צ( ,מיקוד ,42902
או בפקס098639320 :

לוח זמנים  תכנית הסדנאות
18.10.2011
שם ומשפחה_____________________ :
שימו לב! סמנו במעגל סדר עדיפות לסדנאות
סדנה

שעה

עדיפות

סדנה א :תזונה ופעילות גופנית בקרב
ילדים  ד"ר סיגל אילתאדר

1

2

סדנה ב' :דרמס אלייב'  ויוי קרייזלר

1

2

11:15  10:15

סדנה ג :אירובוקס  וילי סימס

1

2

סדנה ד :זומבה  ענבל פרי

1

2

סדנה א :תזונה ופעילות גופנית בקרב
ילדים  ד"ר סיגל אילתאדר

1

2

סדנה ב' :דרמס אלייב'  ויוי קרייזלר

1

2

12:30  11:30

סדנה ג :אירובוקס  וילי סימס

1

2

סדנה ד :זומבה  ענבל פרי

1

2

מספר המקומות מוגבל! מהרו להירשם!
לפרטים נוספים:
לילך הייסר
טלפון098639341 :
דוא”לlilachh@wincol.ac.il :

לאה ליפשיץ
טלפון098639237 :
דוא”לleal@wincol.ac.il :

