
 

 

  8102גני הילדים  –נהלי רישום לקייטנות ציבוריות בפיקוח 

 בהתאם לפניות גני הילדים ומספר  יפעלו בגני ילדים ברחבי העירגני הילדים הציבוריות בפיקוח  הקייטנות
 הנרשמים

  קייטנה בגן.ילדים לפתיחת  82מינימום 

 .ייתכנו איחוד של מספר שכבות גיל 

 באתר מגוונים  01-02.1תבצע בין התאריכים לקייטנות הציבוריות בפיקוח י ההרשמה
www.migvanim.com  .לא ניתן להירשם לאחר תאריך זה. 

 לא תתאפשר הרשמה רק לחלק מהתקופה. לא יתבצע החזר כספי במקרה . ההרשמה היא לקייטנה מלאה
 והילד לא השתתף בכל ימי הקייטנה. 

  ילדים. 82-פתיחת וסגירת קבוצות מותנת במספר המשתתפים. מינימום משתתפים לפתיחת קבוצה 

  הציבוריות  קייטנותעיריית רמת השרון ורשת מגוונים, תהייה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל את
 בפיקוח בגני הילדים

 .מגוונים שומרת לעצמה את הזכות לאחד בין הגנים על פי שיקול דעתה 

  לשנות את מפרט הקייטנות הציבוריות בפיקוח בהתאם להוראות חוק מגוונים שומרת לעצמה את הזכות
 .הקייטנות

  רשת מגוונים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת או בגין
 פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה. 

 בקייטנות הציבוריות בפיקוח לא ינתנו הנחות כלשהן 

  ביטול והחזר כספי רטרואקטיבית.אין 

  לאחר מועד זה יגבה מחיר מלא לקייטנהללא חיוב,  81/1/02עד  8102ביטול הרשמה לקייטנת יולי. 

  לאחר מועד זה יגבה מחיר מלא לקייטנהללא חיוב,  01/7/02עד  8102ביטול הרשמה לקייטנת אוגוסט. 

  :ע"פ מפרט החוק הקייטנות הציבוריות בפיקוח יכללו 
 חודש יולי:קייטנות ציבוריות בפיקוח בגני הילדים 

  הפעלות ע"י גורמים חיצוניים  /יום,  01: 7//0-0בין התאריכים  לקייטנות הציבוריות בפיקוח 0מחזור
 8פרוסות לחם וממרח וירק, לרשומים ליום מלא תינתן ארוחת צהריים,  8, ארוחת בוקר שכוללת בלבד

 אנשי צוות בגן )סייעות(.

  יצוניים הפעלות ע"י גורמים ח 1ימים,  2: 88-70/7בין התאריכים  לקייטנות הציבוריות בפיקוח 8מחזור
 8פרוסות לחם וממרח וירק, לרשומים ליום מלא תינתן ארוחת צהריים,  8בלבד, ארוחת בוקר שכוללת 

 .אנשי צוות בגן )סייעות(
 :אוגוסטחודש קייטנות ציבוריות בפיקוח בגני הילדים 

 חיצוניים  הפעלות ע"י גורמים 4ימים,  7 : 2//-0בין התאריכים  קייטנות הציבוריות בפיקוח באוגוסט יכללו
 8פרוסות לחם וממרח וירק, לרשומים ליום מלא תינתן ארוחת צהריים,  8, ארוחת בוקר שכוללת בלבד

 .אנשי צוות בגן )סייעות(
 
 

  אמצעי התשלום:

 ( צ'ק, מזומן. לא יתקבלו אמריקן אקספרס ודיינרסכרטיס אשראי ,) 

 אישור בדוא"ל חובתו של הלקוח לוודא , במידה ולא התקבל אישור על רישום ישלח ללקוח לדוא"ל שהוזן
 נקלטה בהצלחה במחלקת יול"א במגוונים בטלפונים:  כי הרשמתו

 )למען הסר ספק אין אפשרות לביצוע רישום טלפוני או באמצעות פקס(. /17-711102   17-7111010
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