אל עיריית תל-אביב-יפו
דיגיתל
ֵ
מועדון

אל עיריית תל-אביב-יפו
דיגיתל
ֵ
מועדון

דיגיתל
ֵ
רישום ילד/ה ) (16-13למועדון

דיגיתל
ֵ
רישום ילד/ה ) (16-13למועדון

הטופס ימולא ע"י ההורה.

הטופס ימולא ע"י ההורה.

פרטים אישיים של הילד/ה

פרטים אישיים של הילד/ה
שם משפחה

שם פרטי

ת"ז

כתובת דוא"ל

שם פרטי
כתובת דוא"ל

מס' טלפון נייד

לדיגיתל
ֵ
יש לרשום כתובת דוא"ל ייחודית ,שאינה משמשת אדם נוסף לרישום

שאלת זיהוי

כתובת למשלוח כרטיס דיגיתל

מס‘ בית

כניסה מס‘ דירה מיקוד

תא דואר

שם המשפחה של אמך לפני הנישואים
שם בית הספר היסודי בו למדת
שם חיית המחמד הראשונה שלך

שאלת זיהוי
שם חברך/תך הטוב/ה בילדות
ארץ הולדת אמך
ארץ הולדת אביך

תא דואר

בחר וסמן אחת משאלות אימות הזיהוי שלהלן

שם חברך/תך הטוב/ה בילדות
ארץ הולדת אמך
ארץ הולדת אביך

תשובה לשאלת הזיהוי

כן
כן

ערוצי קשר

לא
לא

מעוניין לקבל דואר אלקטרוני
מעוניין לקבל עדכוני SMS

הצהרת ההורה הרושם

כן
כן

לא
לא

הצהרת ההורה הרושם

36 11290 5.2014

חתימה

*מותנה בהצגת תעודת זהות מקורית של ההורה כולל הספח.

36 11290 5.2014

בבקשתי לבצע את הרישום על בסיס הפרטים המפורטים לעיל ,אני החתומ/ה מטה
__________ ,תושב/ת תל-אביב-יפו הנושא/ת תעודת זהות ישראלית או דרכון
שמספרו/ה_________  ,מביע/ה את הסכמתי להצטרפותו/ה של בני/בתי למועדון
דיגיתל של עיריית תל-אביב-יפו ומאשר/ת את תקנון המועדון.
תאריך

כניסה מס‘ דירה מיקוד

שם המשפחה של אמך לפני הנישואים
שם בית הספר היסודי בו למדת
שם חיית המחמד הראשונה שלך

תשובה לשאלת הזיהוי

ערוצי קשר

מס‘ בית

רחוב

בחר וסמן אחת משאלות אימות הזיהוי שלהלן

מעוניין לקבל דואר אלקטרוני
מעוניין לקבל עדכוני SMS

מס' טלפון נייד

לדיגיתל
ֵ
יש לרשום כתובת דוא"ל ייחודית ,שאינה משמשת אדם נוסף לרישום

כתובת למשלוח כרטיס דיגיתל
רחוב

שם משפחה

ת"ז

בבקשתי לבצע את הרישום על בסיס הפרטים המפורטים לעיל ,אני החתומ/ה מטה
__________ ,תושב/ת תל-אביב-יפו הנושא/ת תעודת זהות ישראלית או דרכון
שמספרו/ה_________  ,מביע/ה את הסכמתי להצטרפותו/ה של בני/בתי למועדון
דיגיתל של עיריית תל-אביב-יפו ומאשר/ת את תקנון המועדון.
תאריך

חתימה

*מותנה בהצגת תעודת זהות מקורית של ההורה כולל הספח.

