
 

 

 
 9201נהלי רישום לקייטנות גני הילדים 

 

  אין , 2019כבר רשומים לקייטנת יולי  טבשנת  הלימודים תשע" רשומים למסגרת יול"אהילדים
 !צורך לבצע רישום נוסף

  מעוניינים להצטרף ליום ארוך בקייטנת ובמסגרת יול"א בשנת הלימודים הנוכחית  שאינםילדים
 .: ישובצו בגני יול"א על בסיס מקום פנוייולי

  רשם לקייטנת יולי ליום יבמסגרת יול"א בשנת הלימודים הנוכחית ומעוניינים לה שאינםילדים
 ילדים אשר יירשמו בכל גן.: אנו נפתח גנים בהתאם לביקוש, ונעשה שיבוץ בהתאם למספר הקצר

  .לא תתאפשר הרשמה לחלק מהתקופה. לא יתבצע החזר כספי ההרשמה היא לקייטנה מלאה
 בכל ימי הקייטנה. שתתף יבמקרה והילד לא 

 בלבד מגווניםהאינטרנט  באתרתתבצע   ההרשמה לתכנית קייטנות גני יול"א . 

  הרישום לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי 13.6.19ההרשמה לקייטנות יולי תסתיים בתאריך .

 בלבד.

 הרישום לאחר תאריך זה על בסיס 10.7.19תסתיים ב  3.6.19תחל ב  ההרשמה לקייטנת אוגוסט .

 מקום פנוי בלבד.

  ילדים. 22-קבוצה פתיחת וסגירת קבוצות מותנת במספר המשתתפים. מינימום משתתפים לפתיחת 

 מיקום  או עיריית רמת השרון ורשת מגוונים, תהייה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות או לבטל את 

 תכנית קייטנת קיץ בגני יול"א.

 ילדים, רשאית רשת מגוונים להציע פתרון של איחוד גנים לגנים בהם מס'  22 -במידה וירשמו פחות מ

 הנרשמים גדול יותר. 

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

  רשת מגוונים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת או

 בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה. 

 

  אמצעי התשלום:

 ( לא יתקבלו אמריקן אקספרס ודיינרסכרטיס אשראי .) 

, במידה ולא התקבל אישור בדוא"ל חובתו של הלקוח לוודא כי ללקוח לדוא"ל שהוזןאישור על רישום ישלח 

)למען הסר  03-7600189או  03-7600161נקלטה בהצלחה במחלקת יול"א במגוונים בטלפונים:  הרשמתו

  ספק אין אפשרות לביצוע רישום טלפוני או באמצעות פקס(.

 ביטולים

  אם לתאריכים הרשומים מטהבהת ביטול והחזר כספי רטרואקטיביאין. 

  לאחר מועד זה יגבה מחיר מלא לקייטנהללא חיוב,  20/6/19עד  2019ביטול הרשמה לקייטנת יולי. 

  לאחר מועד זה יגבה מחיר מלא ללא חיוב,  10/7/19עד  2019ביטול הרשמה לקייטנת אוגוסט

 .לקייטנה
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 הנחות וועדת

  

ניתן לפנות לוועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן לקבל במזכירות מרכזי מגוונים )יש להביא 

 צילום של תעודה מזהה עם פרטי הילדים ומסמכים המאמתים הכנסות ו/או אבטלה(.  

  1-311.7.19קייטנת יולי בקשה לוועדת הנחות: 

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

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

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

 לקייטנה 

 במידה ותאושר ההנחה, יוחזר החלק היחסי בהתאם להנחה שאושרה.

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

 יוחזרו במקרה זה.

 1-8.8.19 אוגוסט בקשה לוועדת הנחות לקייטנות: 

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

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

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

 במידה ותאושר ההנחה, יוחזר החלק היחסי בהתאם להנחה שאושרה.  

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

 זה 

 

 
 
 
 
 


