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Camp Rules and Regulations – Summer 2016
The following rules and regulations have been put in place to ensure your child a happy,
healthy, and safe summer at Camp Gan Israel. They will be strictly enforced. Please read
the following rules and sign below.
1. Every camper will be receiving 2 free camp T-shirts. Your child MUST come to
camp EVERY DAY wearing their camp T-shirt. (Additional t-shirts may be
purchased in camp). CAMP TSHIRTS MAY NOT BE CUT.
2. NO FLIP FLOPS will be allowed in camp.
3. NO CELL PHONES will be allowed in camp. No exceptions. Any cell phone
seen will be taken away and returned at the end of the week.
4. Every child is expected to show respect for his/her fellow campers and for his/her
counselor. The camp reserves the right to send home children who show
inappropriate behavior or use inappropriate language.
5. Parents are responsible for any damage their child may cause to the camp
property or other camper’s property if it is determined to be the fault of the child.
6. Please send a healthy morning snack e.g. crackers, sandwich, fruit, pretzels, etc.
Camp will provide your child with lunch and an afternoon snack.
7. To prevent dehydration and exposure to sun-rays, children should come to camp
with a hat, and a cold water bottle every day. You may send juice if you wish.
NO GLASS BOTTLES ARE ALLOWED IN CAMP.
8. Children must be picked up by the person/people mentioned below. Please do not
send another person to pick up your child without notifying us first.
9. All boys must come to camp with their head covered with either a kippa or
baseball cap.
If you have any questions regarding these rules, please speak with the camp director,
Mrs. Zalmanov
I have read the above rules and regulations and agree to abide by them.
Child’s Name:________________________________________________________________________

_____________________________
Parents Signature

________________
Date

Please indicate who will be picking up your child after camp on a daily basis
_____________________________________________
_________________
Name
Relationship to child
You MUST call the camp office or inform the camp director if someone else will be
picking up your child. Thank you in advance for your cooperation.
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תקנות וכללי קייטנת גן ישראל קווינס – קייץ 2014
הכללים והתכנות של קייטנת גן ישראל נועדו בכדאי שילדכם ייהנו ויכייפו אבל תוך כדאי זהירות
ובטיחות מקסימלית.
הכללים והתקנות הם חובה עבור כל משתתף בקייטנה ואנו נקפיד על הנ"ל.
שימו לב! לכל הכתוב ולאחר שקראתם את הנ"ל עליכם לחתום על הטופס ולשלוח בחזרה
למשרד הקייטנה.
 .1כל ילד/ה המשתתפים בקייטנה בגילאי  12 -5יקבלו  2חולצות (טי שארט) עם סמל הקייטנה,
הילדים שמשתתפים בקייטנה חייבים ללבוש את החולצה בכל יום מימי הקייטנה .גלאי  3-4חייבים
ללבוש את החולצה אך ורק בימי טיול( .אפשר לרכוש חולצות נוספות במשרדי הקייטנה)
 .2הילדים לא יכולים לבוא לקייטנה עם "קפקפים" -נעלי בית.
 .3טלפונים סולריים אסורים בהחלט בקייטנה – בלי יוצא מן הכלל .ילד/ה שיביאו טלפון סולרי
לקייטנה ,הטלפון ילקח ויוחזר בסוף השבוע.
 .4אנו מצפים מכל תלמיד שמשתתף בקייטנה שיראה התנהגות וכבוד לשאר הילדים שמשתתפים,
ומשמעת טובה למדריכים והמדריכות בקייטנה ,אנו שומרים את האפשרויות לשלוח ילדים
שהתנהגותם כולל השפה לא לרוח הקייטנה.
 .5אחריות ההורים על כל נזק שיעשה לשטח הקייטנה או לתלמידים אחרים ע"י ילדכם( .כגון שבירת
רכוש הבניין של הקייטנה או נזק בכוונה לרכוש של ילדים אחרים בקייטנה).
 .6ארוחת בוקר הילדים צריכים לאכול בבית ,כדאי לשלוח עם ילדכם איזשהו ממתק כשר ,פרווה- ,
שימו לב שיש סימן כשרות על המוצר (בבקשה וחשוב נא לא לשלוח עם ילדכם סודה או סוכריות –
הסוכר מצמיא את הילדים ובכלל לא מרווה) אנו ממליצים לשלוח עם הילדים עוגיות ,צ'יפס ,פירות,
בייגלה וכדו').
 .7חובה לשלוח עם ילדכם כובע ,בקבוק מים או מיץ (לא בבקבוקים מזכוכית) ,כדאי מאוד בכל בוקר
לפני שילדכם עוזבים לקייטנה ,למרוח כרם נגד שמש על גופם.
 .8הילדים עוזבים את שטח הקייטנה (כשאתם אוספים אותם הביתה) אך ורק באשור המדריכה או
מנהלת  /מנהל הקייטנה.
 .הבנים המשתתפים בקייטנה חייבים ללבוש כיפה או כובע בזמן הקייטנה.
ליותר פרטים או שאלות בקשר להנ"ל בבקשה שוחחו על כך עם מנהלת הקייטנה חני זלמנוב או עם
הרב ירחמיאל זלמנוב.
קראתי בעיון את הנ"ל ומסכימים אנו עם הנ"ל
שם ילדכם________________________________:
חתימת ההורים ____________________________:תאריך_______________________:
אם ילדכם נאספים הביתה לא על ידכם בבקשה מלאו את המצו"ב:
שם  __________________________________:הקירבה אליכם או לילד_____________:
חובה להודיע להודיע למשרד הקייטנה או למנהלי הקייטנה עם יש שינוי בשעה או מי יאסוף את
ילדכם מהקייטנה.
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Emergency Consent Form
I hereby give permission for my child to be transported to and from camp, to and from
field trips, and to participate in all trips and camp activities. I understand that during the
course of camp activities my child can be hurt. I accept the risk of possible injury and
authorize any member of the Camp Gan Israel Staff to render any necessary first aid.
Furthermore, in case of an emergency, I hereby authorize Rabbi and Mrs. Zalmanov, or
the Head Counselor to have my child taken care of by a physician or other medical
person in any way the situation calls for.
Child’s First Name______________________
__________________________________
Parents Signature

Last Name_______________________
______________________________
Date

************************************************************************

Summer 2016 Swimming Pool Consent Form
I give permission to my child/ren to go swimming at the Samuel Field Y/Deep Dale Pool
which is located at 58- 25 Little Neck Pkwy, Flushing NY. Swimming will take place for
children ages 4-12 on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays from June 29 -August
23. The hours are 10:30- 12:30.
__________________________________
Parents Signature

__________________________
Date

