
 

 

  71.-6.8 צהרוני גני הילדיםנהלי רישום 

 13:00-16:30 בשעותשל החופש הגדול"  גני הילדיםתכנית "יפעלו בהמשך ל גני הילדיםצהרוני 

 www.migvanim.com. בלבד האינטרנט באתרתתבצע  חובה, -בגני ט.ט.ח לצהרוני גני הילדיםההרשמה  .1

 .(מייללביצוע רישום טלפוני או ב שרותאין אפ)

 . יש להירשם פעמיים.בנפרדבוקר ולצהרון מתבצעים הרישום ל- לב שימו .2

 כל ילד חייב להירשם, כולל ילדי יול"א. .3

שימו לב, המחיר הנ"ל הינו לילדים הרשומים  ,₪ 606הינו  0013:-30:16בין השעות  הצהרוןמחיר  .1

 .שייגבו ע"י מגוונים₪  534לתכנית יול"א כל השנה, לילדים שאינם בצהרון בשוטף, תהיה תוספת למחיר 

 ₪.( 540המחיר לבוקר הינו )

 לא ניתן להירשם לחלקיות קייטנה/צהרון. .4

 )לא יתקבלו אמריקן אקספרס ודיינרס(. בלבד כרטיס אשראי  ם:אמצעי התשלו .5

אישור על רישום ישלח ללקוח לדוא"ל שהוזן, במידה ולא התקבל אישור בדוא"ל חובתו של הלקוח לוודא כי  .6

 yula2@migvanim.comאו במייל  03-7600195נקלטה בהצלחה בטלפון הרשמתו 

 ארוחת צהריים ומנחה.גוונת, תכנית העשרה חווייתית ומכולל בגנים הצהרון  .7

 אין פעילות ביום שישי. .8

 .תלמידים בחינוך הרגיל 28על בממוצע יעמוד  בגניםמספר התלמידים  .9

 ת במספר נרשמים.ימותנ גנים בצהרוניםואיחוד סגירת , פתיחת .10

  יתבצע איחוד גנים. , ילדים בגן 28 -במידה וירשמו פחות מ .11

 צהרוני הגנים.את או לבטל  לשנות דעתןת לפי שיקול וה רשאינתהייעיריית רמת השרון ורשת מגוונים,  .12

 על פי שיקול דעתה. גניםשומרת לעצמה את הזכות לאחד  רשת מגוונים .13

 בגנים, תתקיים הפעילות בגנים חלופיים בהתאם לגנים שיוקצו ע"י העירייה. במידה ויתקיימו שיפוצי קיץ  .14

ילותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת או בגין את הזכות להפסיק את פע הלעצמ תשומררשת מגוונים  .15

 פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה. 

 מלא ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.צהרון התשלום בגין הפעילות הינו עבור  .16

 הנחות בעבור הרישום לצהרון, הנחת רישום מוקדם אינה תקפה. ולא יינתנ .17

 ביטול והחזר כספי רטרואקטיבי.אין  .18

ותצא הנחיה של משרד הבריאות והקייטנות לא יוכלו להתקיים, יינתן החזר לנרשמים ע"פ החלק במידה  .19

 היחסי.

 .צהרוןלאחר מועד זה יגבה מחיר מלא ל, ללא חיוב 24/6/20ביטול הרשמה עד  .20

 . 24.6.2020בתאריך תסתיים ההרשמה  .21

  הרישום לאחר תאריך זה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד. .22
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