
 

 

  20.8.2020-9נהלי רישום לקייטנת גני הילדים באוגוסט 

 

 חובה בגני הילדים בעיר. -הקייטנה מיועדת לילדי הגנים ט.ט.חובה .1

  7:30-16:30בין השעות  9-20.8.2020בין התאריכים  .2

 אין אפשרות להירשם לחלקיות קייטנה. .3

 בבוקר. 9:00ההגעה לקייטנה היא עד  .4

 הקייטנה לא מתקיימת בימי שישי. .5

 נושא הקייטנה "מגלים עולם מופלא" כולל תכני העשרה חווייתיים. .6

 למשתתף/ת.₪  1,150מחיר הקייטנה:  .7

, לשאלות / www.migvanim.com ההרשמה לקייטנה באתר האינטרנט של מגוונים בלבד בכתובת:  .8

  03-6700100פרטים נוספים יש לפנות למזכירות מגוונים בטלפון: 

 בלבד )לא יתקבלו אמריקן אקספרס ודיינרס(.  אמצעי התשלום: כרטיס אשראי .9

 ילדים. 22 -פתיחת הקייטנה מותנית במספר מינימום של משתתפים. מינימום משתתפים לפתיחת גן .10

 השיבוצים יערכו לפי שיקול דעת הצוות המקצועי והרישום.  .11

 אין ארוחת בוקר בקייטנה. תינתן ארוחת צהריים ומנחה. .12

 התאם להנחיות משרד הבריאות והחינוך, תוך הקפדה יתרה על נהלי קורונה.כל קייטנות מגוונים יתנהלו ב .13

 הרישום לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי. 15.7.2020 -ההרשמה לקייטנה תסתיים ב .14

עיריית רמת השרון ורשת מגוונים, יהיו רשאיות, על פי שיקול דעתן לשנות או לבטל מיקום או תכנית קייטנת  .15

 הקיץ בגנים.

רשת מגוונים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת או בגין  .16

 פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה.

 תכנית הקייטנה שמתפרסמת בעת ההרשמה ניתנת לשינויים בהתאם לשיקול דעת ההנהלה. .17

 ביטולים:  .18

  זה ייגבה מחיר מלא לקייטנה. ללא חיוב, לאחר מועד 15.7.2020ביטול הרשמה לקייטנת עד 

 .אין ביטול רטרואקטיבי לקייטנה והחזר כספים בגינו 

  במידה ותצא הנחיה של משרד הבריאות והקייטנות לא יוכלו להתקיים, יינתן החזר לנרשמים ע"פ

 החלק היחסי.

הנחה לקרבה  20% -ומעלה )בכפוף להצגת אישורים( 30%הנחות: לבעלי תעודת נכות של  .19

 בד(.ראשונה בל

 ועדת הנחות: .20

לקבלת הנחות 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 

חת ועד לפתי 15.7.2020 -. החל מה15.7.2020-אבטלה(.  בקשות להנחות ניתן להגיש עד ה

לוועדת הנחות כרוכה בתשלום מלא לקייטנה. במידה ותאושר ההנחה, יוחזר  הקייטנה, בקשה

 החלק היחסי בהתאם להנחה שאושרה.


