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 !נדרשת פעולה  -, הרפתקאות בטיפותAQUA ADVENTURE עונתשתתפות בהו רישום
 

 הרפתקאות בטיפות בעיצומו עם מספר שיא של קבוצות!  AQUA ADVENUREהמחזור הראשון של עונת 
על כל החדשות שהצטרפו השנה ומאחלים לכולם ושממשיכות איתנו  תהוותיקואנו שמחים מאוד על כל הקבוצות 

 הצלחה והנאה מרובים. 
 שני יחד( הן ווראשהלהשתתפות בעונה כולה )מחזור נותרו עוד מספר מקומות בודדים בנוסף, נבקש לעדכן כי 

 ולכן נבקש,
  

עשות זאת עד לתאריך לנבקש  ,קבוצות הרשומות למחזור הראשון שטרם השלימו את תהליך הרישום .1
באם לעבור למחזור השני  יעדכנו אותנו עד לתאריך זהיסדירו את תהליך הרישום או קבוצות שלא . 3.12.17
 על השתתפות בעונה. אה בכך כהודעת ביטול ר, נן בעונההשתתפותאת או לבטל 

 
חזור הראשון ומעוניינים לחשוף ילדים נוספים לתחום המדע פים במתארגונים חדשים ו/או ארגונים המשת .2

כבר עכשיו למחזור השני  םלהרש, מוזמנים FIRST LEGO League Jrוהטכנולוגיה באמצעות תוכנית 
 רשומות למחזור השני ייעשה ר בוצות אששיתחיל בפברואר ויסתיים בפסטיבלים ביוני. תשלום בגין ק

 31.12.17 -עד ל
 

 

 נדרשת פעולה!  -אירוח פסטיבלים מחזור ראשון

 

הרפתקאות בטיפות יתקיימו בתחילת פברואר.  AQUA ADVENTUREהפסטיבלים של המחזור הראשון עונת 

את לקרוא  מוזמנים FIRST LEGO League Jrרשויות המעוניינים לקיים פסטיבל של תוכנית  / אירגונים / ערים

  כאןהקליקו  -כתב ההתחייבות|   כאןהקליקו  -"פניה לאירוח פסטיבל"המסמכים הבאים: 

 509040466-153או בפקס:  jr.fll@firstisrael.org.ilבדוא"ל: עבורכם חתמו ושלחו  במידה ורלוונטי

 

 

 

 

 

 

 

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
 

  הרפתקאות בטיפות AQUA ADVENTUREהשתתפות בעונת  (1)
 הרפתקאות בטיפות  AQUA ADVENTUREאירוח פסטיבלים מחזור ראשון  (2)
 מילוי על ידי קבוצות אשר מעוניינות להשתתף בפסטיבל  -טופס ויתור והסכמה (3)
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 תזכורת, 
 

 נדרשת פעולה!  -טופס ויתור והסכמה

 

ו נ. אעל טופס ויתור והסכמהילדי הקבוצה , מתבקשות להחתים את הורי פסטיבליםבקבוצות המעוניינות להשתתף 
 לרגע האחרון.  תכבר עכשיו להורים ולא לחכו םהרלוונטייממליצים בחום להעביר את ההנחיות והלינקים 

 

  .לטופס יתקבל אישור לדוא"בסיום מילוי ה .הילדים הוריע"י ימולא הטופס  שלב ראשון:

 כאן נמצא  -טופס ידני| קישור ל כאן נמצא -דיגיטלי קישור לטופסלנוחיותכם, 

, המנטור יישלח  לאחר מכן .הקבוצה ממלאים את הטופס ומעבירים אליו העתק ילדיעל המנטור לוודא שכל הורי  שלב שני:

 כאןהקליקו  - טופס האישורלהורדת . "הצהרת מנטור" -טופס אישור על השלמת התהליךאלינו 

 

   יש לשלוח לדוא"לובמידה והורי הילדים מילאו טופס ידני אז גם את טפסים אלו,  החתום"הצהרת המנטור" את טופס 

jr.fll@firstisrael.org.il   153-509040466 או לפקס. 

 !פסטיבלמילוי הטופס הינו תנאי מחייב להשתתפות ב -תשומת ליבכםל

 
 

 !לכולנו ה ומעשירהנבהצלחה לכל המנטורים החדשים והוותיקים, שתהיה עונה מה

 ישראל FIRST צוות
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