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 2019לשנת תשלום והרשמה לקייטנות מגוונים  תנאי

 של מגוונים בלבד בכתובת: האינטרנטאתר ההרשמה לקייטנות וסדנאות הקיץ במגוונים תתבצע באמצעות  .1

www.migvanim.comולמזכירות  03-6000100למזכירות מגוונים בטלפון: / פרטים נוספים יש לפנות  , לשאלות

 .מרכזי מגוונים, הטלפונים באתר מגוונים

התנאים המפורטים לעיל הינם נהלי הרישום לקייטנות מגוונים בלבד. לפעילות במסגרת התוכנית "בתי הספר של  .2

 מגוונים.נהלים שונים המפורסמים באתר וקייטנות גני הילדים של תכנית יול"א החופש הגדול" 

ניתן לפרוס למספר תשלומים )עד יתקבלו אמריקן אקספרס ודיינרס(.  )לאבלבד אמצעי התשלום: כרטיס אשראי  .3

 תשלומים(. 3

 של משתתפים. מינימוםמותנית במספר  הקייטנהפתיחת  .4

 : ביטולים .5

  ימים לפני תחילת כל קייטנה, ניתן יהיה לבטל את ההשתתפות תמורת החזר תשלום מלא. 10עד 

  100לאחר מועד זה ועד יום תחילת הקייטנה ינוכו דמי ביטול בסך  .₪ 

  .החל מתחילת הקייטנה ינוכה, בנוסף לדמי הביטול, הסכום היחסי של הימים בהם השתתף הילד בקייטנה 

 הסכום היחסי יחושב באמצעות טבלת מחירים לחלקיות קייטנה שתימצא במרכז.    

 חזר כספים בגינו.וה קייטנהאין ביטול רטרואקטיבי ל 

 הנהלת הקייטנה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו/ה של הילד/ה בגין בעיות התנהגות.  .6

 תכנית הקייטנה שמתפרסמת בעת ההרשמה ניתנת לשינויים בהתאם לשיקול דעת ההנהלה. .7

 הרישום יעשה טלפונית בלבד – 23/6/19רישום לחלקיות קייטנות תתאפשר על בסיס מקום פנוי החל מה  .8

 :הנחות .9

 מהמחיר הנמוך יותר )לא כולל יול"א, וקייטנת אוגוסט בגני הילדים(. הנחה 10% -בן משפחה שני ומעלה  

  לקרבה ראשונה בלבד(. הנחה 20% -ומעלה )בכפוף להצגת אישורים( 30%לבעלי תעודת נכות של( 

 10% בגני הילדים( הנחה למשתתף בקייטנה שניה )למעט קייטנות המשך. 

 "וקייטנות שעובדות ע"פ חוק הקייטנות ההנחות לא תקפות לפעילות "בתי הספר של החופש הגדול . 

 .אין כפל הנחות  

 :הנחות ועדת .10

עדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן לקבל במזכירות וניתן לפנות לו ,9לקבלת הנחות מעבר למוגדר בסעיף 

  של תעודה מזהה עם פרטי הילדים ומסמכים המאמתים הכנסות ו/או אבטלה(.  )יש להביא צילום מרכזי מגוונים

 הנחות נוספות לפעילות "בתי הספר של החופש הגדול" והקייטנות שיופעלו ע"פ חוק הקייטנות. ולא יינתנ

 :21.7.2019 א. בקשה לוועדת הנחות לקייטנות המתקיימות עד ל

 .11.6.19-ניתן להגיש עד ה₪,   100על סך  בלבד טיפול בכפוף לתשלום דמי  בקשות להנחות

  דמי הטיפול יבוטלו במידה ולא תאושר ההנחה והנרשם יהיה מעוניין לבטל את הרישום לקייטנה.

 הנחות כרוכה בתשלום מלא לקייטנה ועד לפתיחת הקייטנה, בקשה לוועדת  11.6.19 -החל מה

 להנחה שאושרה. במידה ותאושר ההנחה, יוחזר החלק היחסי בהתאם

במידה ולא תאושר ההנחה והנרשם יהיה מעוניין לבטל את הקייטנה, דמי הרישום לא יוחזרו 

 במקרה זה.

 :22.7.2019ב. בקשה לוועדת הנחות לקייטנות המתקיימות החל מהתאריך 

 .10.7.19-ניתן להגיש עד ה₪,   100בקשות להנחות בכפוף לתשלום דמי טיפול  בלבד על סך        

 הטיפול יבוטלו במידה ולא תאושר ההנחה והנרשם יהיה מעוניין לבטל את הרישום לקייטנה. דמי 

 ועד לפתיחת הקייטנה, בקשה לוועדת הנחות כרוכה בתשלום מלא לקייטנה  11.7.19 -החל מה

 במידה ותאושר ההנחה, יוחזר החלק היחסי בהתאם להנחה שאושרה.

 מעוניין לבטל את הקייטנה, דמי הרישום לא יוחזרו במקרה זה.במידה ולא תאושר ההנחה והנרשם יהיה 
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 : מבצע הקיץ לקייטנות מגוונים

, או עד למצב 2019במאי  30, הנרשמים לקייטנה עד לתאריך גוונים בשנת הפעילות תשע"טלקוחות רשת מ

ממחיר ₪  100זכאים להנחה על סך של הרשמה מקיבולת הקייטנה )המוקדם מבניהם(,  60%של 

 .הקייטנה

 בכפוף לתקנון המבצע המפורסם באתר האינטרנט של רשת מגוונים. ןההנחה תינת 

  ההנחה הגבוהה והמשתלמת  ןותמיד תינת 8בכל מקרה אין כפל הנחות כולל אלו המפורטות בסעיף

 יותר ללקוח.

  הנחות אלה לא תקפות לקייטנות בית הספר של החופש הגדול, קייטנות המופעלות ע"פ חוק

 .הקייטנות ויול"א

 נתן הנחה לרישום חלקייהמבצע תקף לנרשמים לתקופת הקייטנה המלאה. לא ת. 

 

 

 

 חתימת הורה:_______________                      תאריך:_______________

 שם ההורה:_________________               

 

 2019מבצע הנחה לרישום לקייטנות 

 תקנון המבצע

 , טללקוחות מגוונים לאורך כל שנת הפעילות תשע"

 *2019למאי  30 -הנרשמים עד לתאריך ה

 ₪ 100תינתן הנחה בסך 

 לפי התנאים הבאים: 

 , )בתנאי שנרשמו במהלך חודש מאי(: בלבדהמבצע תקף לקייטנות ולקורסים הבאים  .1

, אקטיבי קיץ, מבוכים ודרקונים, חושבים גלילאו, מחול ומסכה, בשביל המוזהומכשירים,  התעמלות קרקע

 .מגוונים נווה גן, המטיילים, קול הבמה –קייטנת הבית , ARTIST, עיר הילדים

 תקף לקייטנות ולקורסים הבאים: אינוהמבצע 

, מחולהב "יולי"רוקדים , , צהרוני "בתי הספר של החופש הגדול"החופש הגדול""בתי הספר של תכנית 

 –מיוזיכיף , ת תאטרון אורנה פורתו, סדנאמכשירים, מחנה אימונים התעמלות קורס קיץ "תיאטרון השרון"

לכיתה א',  ורס מוכנותק, Kסדנאות אומנות יומיות סטודיו , מגוונים גולן -קאנטרי מיוזיקמחנה מוזיקה 

גני חצי יום וגני תוכנית יול"א  -קייטנות הקיץ בגנים טיבה ותיכון, לח םבמתמטיקה ואנגלית לעוליקיץ  קורסי

 והקייטנות אשר מופעלות ע"פ חוק הקייטנות.

המבצע תקף אך ורק למשתתפים בחוגי וצהרוני רשת מגוונים )לרבות משתתפי גני תכנית יול"א( לאורך  .2

 שנת פעילות מלאה. 

 הם(.הרשמה מקיבולת הקייטנה )המוקדם מבני 60%או במצב של  30.5.2019המבצע יסתיים בתאריך  .3
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משתתף שיבטל את השתתפותו בקייטנה, תתבטל ההנחה ודמי הביטול ו/או ההחזר יחושבו ממחיר  .4

 הקייטנה המלא.

 ההנחה תינתן בזמן הגבייה בפועל.  .5

אין כפל הנחות ותמיד תחושב ההנחה המשתלמת יותר ללקוח. לדוגמא: משפחה הרושמת שני ילדים  .6

את מבצע הרישום מוקדם והשני את הנחת ילד שני )אך הילד הראשון יקבל ₪,  1,500לקייטנה שמחירה 

 לא יוכל לקבל גם את הנחת המבצע(.

 (.4מקיבולת הקייטנה )ראה סעיף  60% -*בכפוף לכך שעד לתאריך זה הרישום לא הגיע ל

 .נתן הנחה לרישום חלקייהמבצע תקף לנרשמים לתקופת הקייטנה המלאה. לא ת .7

 

 
 


