טופס תיאום יום הולדת במוזיאון הכט
שם המתאם _______________________ :כתובת________________________________________________ :
טלפון/פקס_________________________ :שם חתן/כלת השמחה______________________________________ :
כיתה___ :

(לדוגמא – א)2

בי"ס _______________ :מספר הילדים המוזמנים (ניתן להזמין עד  53ילד)__________ :

תאריך יום ההולדת___________ :

שעת התחלת האירוע( ____________ :הפעילות תחל ,לכל המאוחר ,בשעה )54:61

דוא"ל_______________________________________ :

על מנת להבטיח את הצלחת האירוע ,הנכם מתבקשים למלא אחר ההנחיות הכתובות להלן:
 .1תשלום – את התשלום יש להסדיר עד חודש לפני תאריך יום ההולדת.
 .2מועד ומשך הפעילות  -הפעילות תחל בשעה  ,54:61ותסתיים כעבור שעתיים בשעה  .54:61משך זמן זה כולל
את הפעלת הילדים בתוך המוזיאון בהתאם לתוכנית שנבחרה (שעה וחצי) ואת משתה יום ההולדת (חצי שעה) .כיוון
שלא ניתן להאריך את זמן הפעילות מעבר למתוכנן ,מומלץ להזמין את האורחים  51דקות לפני המועד המתוכנן ,יש
לפנות את המקום עד השעה .54:61
ההורים של ילד יום ההולדת יכולים להגיע החל מהשעה  54:51כדי לארגן את המשתה.
 .5הגעה – הכניסה דרך שער דניה ,מכיוון חיפה .מומלץ להחנות את הרכב בחניון החיצוני ,הראשון מימין ,אחרי
עמדת השומר .יש לחצות את הכביש ולהתקדם לעבר בנק הפועלים ,לרדת בגרם המדרגות המוביל מבנק הפועלים
למוזיאון .ההתכנסות באזור הסמוך למוזיאון .מדריך מצוות המוזיאון יקבל את פני הילדים.
 .4כיבוד – בסיום הפעילות המודרכת מוזמנים הילדים למשתה יום ההולדת .עליכם להביא כיבוד ,עוגה ושש מפות חד
פעמיות .מומלץ להכין את הכיבוד בצלחות אישיות ,לנוחות הילדים ולנוחותכם.
בתום האירוע אנו מבקשים לאסוף את כל שאריות הכיבוד אל תוך שקיות אשפה.
 .3הדלקת אש – בהתאם להוראות מחלקת הבטיחות באוניברסיטה ,אין להדליק נרות ,זיקוקים ,וכיו"ב בתוך המוזיאון.
 .6הפתעות – במידה וברצונכם לחלק הפתעות ,מומלץ לעשות זאת בתום האירוע ,לפני פיזור הילדים.
 .7אנו מבקשים מההורים לשתף פעולה עם המדריכים ולעזור במידה ויש ילדים הדורשים תשומת לב רבה יותר .באופן זה
צוות ההדרכה יוכל להמשיך בפעילות כמתוכנן.
 .8נא לשים לב – הכניסה למוזיאון להורי ילד היום הולדת בלבד .כדי להבטיח הצלחת פעילות יום ההולדת אין אנו
מאפשרים כניסת הוריהם של יתר הילדים .תוכלו לארגן עבור ההורים המלווים פינת קפה בכניסה למוזיאון.
חתימה______________ :

חתימה________________:

תאריך_________________ :
יום הולדת שמח ומהנה!
צוות מוזיאון הכט

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון04-8240308 :
את הטופס עם הפרטים הנדרשים יש לפקסס למשרד המוזיאון04-8240724 :
לאחר קבלת טופס התיאום ניצור עמכם קשר לצורך תיאום ואישור סופי.

