
 

 

 2020קיץ  –נהלי רישום תכנית "בתי הספר של החופש הגדול" 

 ד' -תכנית "בתי הספר של החופש הגדול" תתקיים לילדי כיתות א'

  8:00-13:00בבתי הספר ברחבי העיר, בין השעות )ללא שישי(  1.7-6.8.2020בין התאריכים 

 הרשמה לכך בנפרד(. -יפעלו צהרוני בתי הספר 13:00-16:30)בין 

   בכתובת: אתר מגוונים בלבד ה לתכנית "בתי הספר של החופש הגדול" תתבצע בההרשמ .1

 www.migvanim.com (מייללביצוע רישום טלפוני או ב אין אפשרות). 

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

 ₪,  540הינו  13:00-8:00מחיר התכנית בין השעות  .3

. שימו לב המחיר הנ"ל הינו לילדים ₪ 800ד' הינו -לכיתות ג'₪,  664ב' הינו -לכיתות א' )המחיר לצהרון

 ₪ 468למחיר זה שהיא  תוספת, תהיה רשומים בשוטף לצהרון הרשומים לצהרונים כל השנה, לילדים שלא

 (.שתיגבה ע"י מגוונים

 אין ארוחת בוקר במסגרת התכנית. התכנית לא מתקיימת בימי שישי. .4

 ניתן להירשם לחלקיות קייטנה.לא  .5

 .)לא יתקבלו אמריקן אקספרס ודיינרס( בלבד כרטיס אשראי אמצעי התשלום: .6

 תלמידים בחינוך המיוחד. 8-תלמידים בחינוך הרגיל ו 28התלמידים בקבוצה יעמוד בממוצע על  מס' .7

של הלקוח לוודא כי אישור על רישום ישלח ללקוח לדוא"ל שהוזן, במידה ולא התקבל אישור בדוא"ל חובתו  .8

 info@migvanim.comאו במייל  03-7600100הרשמתו נקלטה בהצלחה בטלפון 

 בתי ספר בתכנית "בתי הספר של החופש הגדול" מותנית במספר נרשמים./ פתיחת וסגירת קבוצות .9

 התכנית.לשנות או לבטל את  ןת לפי שיקול דעתורשאי יהיועיריית רמת השרון ורשת מגוונים,  .10

אגף החינוך ורשת מגוונים  –ת עיריית רמת השרוןותלמידים בבית ספר, רשאי 60 -במידה וירשמו פחות מ .11

 לאחד בתי ספר וזאת על פי הנחיות אגף החינוך. 

 עיריית רמת השרון שומרת לעצמה את הזכות לאחד בין בתי הספר על פי שיקול דעתה. .12

אחרים, הודעה מסודרת על יתקיימו בבתי הספר  בתי הספר של החופש הגדול ,שיפוצי קיץייתכן ולאור  .13

 מיקומים תצא במייל להורים ובאתר מגוונים.

השיבוץ בבתי הספר ייעשה ככל שניתן בהתאם לכיתת האם בה לומד הילד. יתכנו שינויים בשיבוץ על פי  .14

 שיקול דעתו של הצוות המקצועי.

ל משתתף עקב בעיית משמעת או בגין רשת מגוונים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של כ .15

 פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה. 

 ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית. במלואה התוכניתהתשלום הינו עבור  .16

 .יינתנו הנחות בעבור הרישום לתוכנית לא .17

 .לתוכנית, לאחר מועד זה יגבה מחיר מלא ללא חיוב 24.6.2020ביטול הרשמה עד  .18

 זר כספי רטרואקטיבי.ביטול והחאין  .19

 , יינתן החזר לנרשמים ע"פ החלק היחסי.מתקיימותהקייטנות לא ידה ותצא הנחיה של משרד הבריאות שבמ .20

  . הרישום לאחר תאריך זה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.24.6.2020ההרשמה תסתיים בתאריך  .21

http://www.migvanim.com/

