קייטנת ספורט  - FUNאלכס רייכמן
אודם  10מודיעין ,טל ,052- 3670576 :פקס08 -9750389 :

www.sportfun.co.il

sportfun@walla.co.il

לילדי הקייטנה והוריהם שלום,
לפניכם כמה עצות ובקשות אשר יעזרו לנו לשפר את איכות הקייטנה ובטיחות הילדים.
• הקייטנה מתקיימת בין השעות  8:00בבוקר ל  13:00בצהרים( ,ניתן להביא את הילדים
החל מ )7:15
• מחזור ראשון  1/7ועד ( 18/7לא כולל ימי שישי).
• מחזור שני ( 1/8 – 21/7לא כולל ימי שישי)
• בקייטנה צהרון הפועל עד לשעה .16:00
• הקייטנה מתקיימת בפארק המים רעות.
• הפיזור הינו מחניית הפארק .יש לתאם עם רכזי הקייטנה ומדריך הקבוצה איך חוזר
ילדכם הביתה ומי אוסף אותו יום יום .אנחנו מאוד מבקשים כי תשקיעו כמה דקות
בתאום נושא זה עם צוות הקייטנה.
• לקייטנה יש לבוא בלבוש ספורט מלא ! נעלי ספורט ובגדים נוחים לפעילות ספורטיבית.
יש להביא כל יום כובע ,מים וקרם הגנה !!! חניך ללא כובע ומים לא יוכל ליטול חלק
מלא בפעילות הקייטנה.
• חשוב מאוד לצייד את הילדים בקבוק גדול של מים קרים.
• חשוב להצטייד בקרם הגנה נגד השמש !
• במהלך הקייטנה מוגשת לילדים ארוחת עשר ,בכל זאת מומלץ לצייד את הילדים
בחטיף בריאות  ,פרי או משהו קל בנוסף.
• במהלך הקייטנה ישנה כניסה לבריכת פארק המים ,לכן על הילדים לבוא מוכנים עם
בגד ים ,מגבת וכובע ים לבעלי שיער ארוך .בנוסף מומלץ להכניס לתיק חולצה
להחלפה  .במידה ובנכם/בתכם לא שוחים ,אנא ציינו זו במהלך ההרשמה.

במהלך הקייטנה לא יתקיימו יציאות מחוץ למודיעין.
הטלפונים שלנו  :אלכס  , 052-3670576 :ניצן 054-2133219 :
גלית  054-4824828 :קרין (רכזת קייטגן ) 054-5903580 :
אתם מוזמנים לבקר באתר הקייטנה בו תוכלו למצוא את תוכניות הקייטנה ,תמונות
הילדים ,הפעילויות וכל המידע הקשור לקייטנה www.sportfun.co.il :
אנא שילחו מייל ל  sportfun@walla.co.il :ונוסיף אותכם למאגר הכתובות שלנו.
כמו כן נשמח לקבל מכם משוב דרך המייל.
אנא ,פנו אלינו בכל נושא ונשמח לעזור !
קייטנה ספורטיבית ומהנה לכולם !!!
ספורט  FUNוצוות המדריכים.

