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Endereço:

Telefones:
 

Nome dos pais:
 

Data de nascimento:/ /

Colégios. Série
-

 

Emergência

Nomes

“— Esta vacinado contra tétano?

 

Endereços
 

Parentesco?
 

AUTORIZAÇÃO

 

autorizo meu filho(a)
 

a participar da machané (acampamento) do movimento Ha

bonim Dror nas datas | em Ibiunaciente

da programação nela adotada,

São Paulo Ea a

 

 

 

Responsávei Madrich

*
PICHA MÉDICA

- Utiliza algum medicamento atualmente? Qual?

 

«Teve alguma consulta médica nos últimos 3 meses?

 

- Possui algum tipo de alergia?

 

 

- Possui médico particular?

 

Nome:Endereços

Tel?

- Possui convênio médico? Qual?

 

 

OBS: Caso o Chanich eve algum medicamento, entregar

ao madrich, anotando quantas vezes deve tomar por

dia. Caso o chaních tenha algum convênio médico,

levar a carterinha,

 

Observações:

 

 



 

רורדםינובה
|תיצולחרעונתעונת

ז?₪0:7.5

 SOLELÍM:10 A 15/77 |

- PREÇO: 9000,00



Senhores Pais, Shalome 9

Através desta carta, gostaríamos de esclarecer

nclhor o que é uma machanré do nosso movimento, como-/

esta & qual seu filho(a) estará participando»

A machané de Tzofim, (meninas de 8 a 10 anos e

meninos de 8 a 11 anos), realizar-se-á em nosso sítio

VEACESHARA IGAL ALON", que se localiza próximo a Ibiu

na. |

A machané de Solelim, (meninas de 11 e 12 anos- .

e meninós de 12 e 13 anos), realizar-se tambem em nosso

sítio " HACHSHARAIGAL ALON" logo após a machané de —

Tzofims.

A equipe organizadora que estará acompanhando -

seu filho(a) durante esta semana serê composta des

Rosh Machané(responsavel pelo acampamento),um moto- .

rista, Sheliach e mais a equipe de monitores.

Dentro desta semana serão realizados jogos, ati-

vidades culturais e judaicas, num ambiente jovem, ale

gre e discontraido; Tudo isto em contacto com à natu-

rezas

Esperamos que seu filho aprôveite esta experi-

ência e contamos. com a sua colaboração para esta e fu

turas atividades.

TODA RABA VE LEHITRAOT

HABONIM DROR 

LISTA % ROUPAS E MATERIAL

calças compridas

camisetas

camisetas compridas

camisa branca

treining

malhas quentes

japona

shorts

ש

ש

>

₪

2

2]

תכ

roupas de baixo

2 pares de tênis

1 par de sapatos forte

1 Kova(chapéu/boné)

Pasta e escova de dente

2 toalhas

sabonete ,

Shampoo

Escova de cabelo ou pente

Cobertor e roupa de cama

Saco de Dormir(sleeping)

Lanterna

*" IKPORTANTE”

Ê proibido levar: canivete,

tinta,bombinhas ou qualquer

material perigoso.

Sob pena de expulsão

 

RECIBO

Recebemos do Sr.
 

a quantia de
 

referente ao pagamento da machané de seu filho(a)

 

 

ASS. Madrich(a)  


