
 

 

 2019קיץ  – ג'-כיתות א' "בתי הספר של החופש הגדולצהרוני תוכנית "נהלי רישום 

 תתבצע באמצעות האינטרנטג' -כיתות א' "בתי הספר של החופש הגדול" צהרונילההרשמה  .1
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 הרישום לשעות הבוקר אינו כולל את שעות הצהריים ומתבצע בנפרד.- לב שימו .2

 . ריקן אקספרס ודיינרס()לא יתקבלו אמבלבד כרטיס אשראי  אמצעי התשלום: .3

 .תלמידים בחינוך הרגיל 20על בממוצע מספר התלמידים בקבוצה יעמוד  .4

חובתו של  דוא"לשהוזן, במידה ולא התקבל אישור בדוא"ל אישור על רישום ישלח ללקוח ל .5

)למען הסר ספק אין אפשרות  03-7600195בהצלחה בטלפון  הנקלט הרשמתו הלקוח לוודא כי 

 לביצוע רישום טלפוני או באמצעות פקס(

הספר של החופש "בתי  הצהרונים של קבוצות או בתי ספר בתוכניתואיחוד סגירת ,פתיחת  .6

 ת במספר נרשמים.ימותנהגדול" 

את תכנית תהייה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל  ,עיריית רמת השרון ורשת מגוונים .7

 ."בתי הספר של החופש הגדול"הצהרונים של 

אגף החינוך  –רשאית עיריית רמת השרון ,תלמידים בבית ספר 60 -במידה וירשמו פחות מ .8

 ורשת מגוונים לאחד בתי ספר וזאת על פי הנחיות אגף החינוך. 

 עיריית רמת השרון שומרת לעצמה את הזכות לאחד בין בתי הספר על פי שיקול דעתה. .9

 יתקיימו בבתי הספר הבאים: הצהרונים בתי הספר בלאור שיפוצי קיץ  .10

 .עומרו יםאמיר ,אורניםלבתי הספר  צהרוןתקיים הי –בביה"ס אורנים  -

 אוסישקיןוהדר לבתי הספר  הצהרוןתקיים י – אוסישקיןבביה"ס  -

 יעל רוםוקרית יערים  גולן,לבתי הספר  צהרוןתקיים הי – גולןבביה"ס  -

  בביה"ס דורון כרגיל צהרוןתקיים הי – דורוןביה"ס  -

השיבוץ בבתי הספר ייעשה ככל שניתן בהתאם לכיתת האם בה לומד הילד. יתכנו שינויים  .11

 בשיבוץ על פי שיקול דעתו של הצוות המקצועי.

את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית  הלעצמ תשומררשת מגוונים  .12

 משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה. 

 מלא ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית. צהרון התשלום בגין הפעילות הינו עבור  .13

 , הנחת רישום מוקדם אינה תקפה.צהרוןהנחות בעבור הרישום ל ולא יינתנ .14

 ביטול והחזר כספי רטרואקטיבית.אין  .15

 .צהרון, לאחר מועד זה יגבה מחיר מלא לללא חיוב 15/6/18ביטול הרשמה עד  .16
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