לקטנטנים

מסורת של סיפורי לילה טוב

טופס הסכמת ההורים לפרסום תמונות ילדי המעון
שם
שם

ישוב______________ :
המעון____________ :
מנהלת המעון ____________ :טלפון במעון (כולל

שנה”ל תשע”__

ארגון____________ :
קידומת)_____________ :

הריני לאשר את הסכמתי לפרסום תמונות ו/או קטעי וידאו של בני/בתי באתר האינטרנט ו/או בכל מדיה פרסומית/
שיווקית בקשר לתכנית ספריית פיג'מה לקטנטנים ו/או לתכנית ספריית פיג'מה (להלן" :תכניות ספריית פיג'מה")
או לספרים היוצאים במסגרתן.
ידוע לי כי תמונות ו/או קטעי וידיאו שיפורסמו כאמור לעיל יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט או צופי המדיה,
וכי המעון ו/או צוות המעון ו/או קרן גרינספון ישראל בע"מ חל"צ ו/או תכניות ספריית פיג'מה ו/או מי מטעמם
לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה עקב שימוש של צדדים שלישיים כלשהם בתמונות ו/או קטעי וידיאו ,וכן
שהסכמתי לעיל לא מזכה אותנו בקבלת תמורה כלשהי ,כספית או אחרת ,מקרן גרינספון ישראל ו/או מתכניות
ספריית פיג'מה ו/או מהמעון ו/או מכל צד שלישי כאמור.
נא למלא את כל הפרטים בכתב קריא וברור

מס’

שם מלא של
הילד/ה

ת.ז .של הילד/ה

שם ההורה החותם

ת.ז .של ההורה החותם

חתימה

ספריית פיג'מה לקטנטנים | קרן גרינספון ישראל בע"מ (חל"צ)
בצלאל  ,10רמת גן  | 03-5758161 | 5252110פקס03-6417580 :
דוא"ל | splk@hgf.org.il :אתרwww.splk.org.il :

לקטנטנים

מסורת של סיפורי לילה טוב

טופס הסכמת ההורים לפרסום תמונות ילדי המעון
שם
שם

ישוב______________ :
המעון____________ :
מנהלת המעון ____________ :טלפון במעון (כולל

שנה”ל תשע”__

ארגון____________ :
קידומת)_____________ :

הריני לאשר את הסכמתי לפרסום תמונות ו/או קטעי וידאו של בני/בתי באתר האינטרנט ו/או בכל מדיה פרסומית/
שיווקית בקשר לתכנית ספריית פיג'מה לקטנטנים ו/או לתכנית ספריית פיג'מה (להלן" :תכניות ספריית פיג'מה")
או לספרים היוצאים במסגרתן.
ידוע לי כי תמונות ו/או קטעי וידיאו שיפורסמו כאמור לעיל יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט או צופי המדיה,
וכי המעון ו/או צוות המעון ו/או קרן גרינספון ישראל בע"מ חל"צ ו/או תכניות ספריית פיג'מה ו/או מי מטעמם
לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה עקב שימוש של צדדים שלישיים כלשהם בתמונות ו/או קטעי וידיאו ,וכן
שהסכמתי לעיל לא מזכה אותנו בקבלת תמורה כלשהי ,כספית או אחרת ,מקרן גרינספון ישראל ו/או מתכניות
ספריית פיג'מה ו/או מהמעון ו/או מכל צד שלישי כאמור.
מס’

שם מלא של
הילד/ה

ת.ז .של הילד/ה

שם ההורה החותם

ת.ז .של ההורה החותם

חתימה

למילוי על ידי מנהלת המעון :האם ההורים של כל ילדי כיתת הגנון חתמו על אישור זה? כן /לא
[נא לשלוח בכל מקרה גם אם רק חלק מההורים חתמו]
את הטופס המלא יש לשלוח בדואר רגיל לספריית פיג’מה לקטנטנים לכתובת :בצלאל  ,10רמת גן 5252110
או בפקס  ,03-6417580או לסרוק ולשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת splk@hgf.org.il

