INSCRIÇÃO PARA MACHANÉ CHOREF 2017
CHAZIT HANOAR – PORTO ALEGRE
Ficha de Inscrição:
Nome: ______________________________________ Kvutzá: ________RG:________________
Endereço: ____________________________________________________________________
CEP: _______________________________ Telefone: _________________________________
Nome do pai: _____________________________________Telefones: _____________________
Nome da mãe: ______________________________Telefones:____________________________
E-mails: ___________________________________ / ___________________________________
Outro responsável para contato: __________________________ Telefone:__________________
Possui restrições alimentares? ( ) Kashrut ( ) Vegetarianismo ( ) Celíaco ( ) Intolerância a Lactose
Ficha Médica:
Está sofrendo de alguma enfermidade? ( ) Não ( ) Sim Qual(is)?_________________
Está tomando algum medicamento? ( ) Não ( ) Sim Qual(is)?_________________
Precisa de ajuda para tomá-lo? ( ) Não ( ) Sim
Data da última vacina antitetânica: ___/___/___
Tem alergia a: ( ) Medicamentos ( ) Picada de inseto ( ) Outros.
Se tiver, como tratá-la? ______________________________________
Possuí Seguro-saúde? Se sim, por qual empresa e qual a identificação?
_____________________________/no__________________________
Tipo sanguíneo:______________________
Já realizou algum procedimento cirúrgico? Se sim, qual?_________________________________
Autorização:
Eu, _____________________, autorizo minha (meu) filha (o) _____________________, da Kvutzá ___________, a
participar da Machané da Chazit, nos dias 22, 23, 24 e 25 de junho, sob a responsabilidade dos madrichim da Chazit.
Concordo que pagarei por eventuais danos causados por minha (meu) filha (o) no local.
___________________________
Assinatura do Responsável

* Teria interesse em doar algum valor para ajudar a subsidiar Machanót de chanichim carentes? (Qualquer
valor, mesmo que pequeno, sempre ajuda!) ( ) SIM, R$ _______ ( ) NÃO.

Além disso, não será permitida a inscrição na hora de saída. Para garantir seu lugar na
machané, é necessário informar seu NOME e RG com até dois dias de antecedência!

INSCRIÇÃO PARA MACHANÉ CHOREF 2017
CHAZIT HANOAR – PORTO ALEGRE

A Machané de Inverno da Chazit será realizada no Sitio São Luiz, em Novo Hamburgo; com uma ampla área
reservada, alojamento, refeitório e campo de futebol.
Para mais informações sobre o sítio: www.sitiosaoluiz.com.br
Saída: 22 de Junho de 2017, às 19h00min, no Colégio Israelita Brasileiro – Av. Protásio Alves, 943. (todos
devem chegar até as 18h30min)
Chegada: 25 de Junho de 2017, às 16h00min, na Hebraica Petrópolis – Rua Heretiano Rocha nº 100.
Condições de pagamento:
* Valores:
* De 27 de maio à 13 de junho: R$ 345,00 à vista ou em até 3x de R$ 115,00 (com cheques prédatados).
* De 14 de junho à 20 de junho: R$360,00 à vista ou em até 3x de R$ 120,00 (com cheques prédatados).
* Para nossa conveniência, solicitamos não pagar com cheques de empresas ou terceiros.
* Solicitamos aos chanichim que levem documento de identidade e carteira do seguro-saúde.
Qualquer dúvida, entrar em contato com:
* Felipe Nemetz (Mazkir) – tel: (51) 99392-1466
* Sofia Lerrer (Rosh Chinuch) – tel: (51) 99900-5456
* Fabio Turkienicz (Guizbar) – tel: (51) 99739-0137
Sugestões de Roupas:
* Camisetas da Chazit * Protetor Solar e Repelente * 2 Moletons

* Objetos de Higiene

* 2 Calças

* 1 Par de Chinelos

* Touca e manta

* Toalha

* 2 Bermudas/Short

* 2 Pares de Tênis

* Casacos para Frio

* Saco de dormir

* 4 Camisetas

* Boné

* 5 Pares de Meias

* Cobertor e travesseiro

Avisos Importantes:
# É proibido levar canivetes, fogos de artifício, rojões ou semelhantes, bem como drogas e bebidas
alcoólicas. Caso algum chanich seja encontrado portando algum dos itens acima, este deixará a Machané e
voltará imediatamente para Porto Alegre.
# Para que não tenhamos problemas com o DAER, todas as inscrições devem conter NOME COMPLETO e
RG. Caso esses dados não constem no momento da entrega, deve-se enviar um email para
f.turkienicz@gmail.com, com pelo menos dois dias de antecedência ao início do evento!

