
 

 

 1202לשנת  תנאי תשלום והרשמה לקייטנות מגוונים  
   ההרשמה לקייטנות וסדנאות הקיץ במגוונים תתבצע באתר מגוונים בלבד בכתובת:

www.migvanim.com , 03-6700150מגוונים בטלפון:  מוקד לפרטים נוספים יש לפנות ל   

 com@migvanimmoked.או למייל 

 
של החופש  וגני הילדים  תכנית "בתי הספר לשום לקייטנות מגוונים בלבד.  התנאים המפורטים לעיל הינם נהלי הרי .1

 נהלים שונים המפורסמים באתר מגוונים.  ישצהרוני התכנית וקייטנת אוגוסט בגנים   ,הגדול" 

 אמצעי התשלום: כרטיס אשראי בלבד )לא יתקבלו אמריקן אקספרס ודיינרס(.   .2

 פים. יחת הקייטנה מותנית במספר מינימום של משתתתפ .3

לקייטנות    ,  23/6/2021-מהחל  קייטנות המתקיימות ביולי לרישום לחלקיות קייטנות תתאפשר על בסיס מקום פנוי   .4

 . הרישום יעשה טלפונית בלבד  –   22/7/2021 -החל מ המתקיימות באוגוסט 

 אין קייטנות בימי שישי.  .5

 ארוחת צהריים.  . בקייטנות יום מלא תינתן אין ארוחות בוקר בקייטנות .6

 . והחינוך  בהתאם להנחיות משרד הבריאותכל קייטנות מגוונים יתנהלו  .7

 

 :  ביטולים  .8

 ימים לפני תחילת כל קייטנה, ניתן יהיה לבטל את ההשתתפות תמורת החזר תשלום מלא.  10עד  •

 הקייטנה. מחירמ 10%תחילת הקייטנה ינוכו דמי ביטול בסך לפני  ר מועד זה ועד יום  לאח •

 ימים בהם השתתף הילד בקייטנה.  לדמי הביטול, הסכום היחסי של הנה ינוכה, בנוסף החל מתחילת הקייט •

 הסכום היחסי יחושב באמצעות טבלת מחירים לחלקיות קייטנה שתימצא במרכז.     

 יבי לקייטנה והחזר כספים בגינו. אין ביטול רטרואקט •

 ם, יינתן החזר לנרשמים ע"פ החלק היחסי. במידה ותצא הנחיה של משרד הבריאות והקייטנות לא יוכלו להתקיי •

 צמה את הזכות להפסיק את השתתפותו/ה של הילד/ה בגין בעיות התנהגות.  הנהלת הקייטנה שומרת לע .9

 תכנית הקייטנה שמתפרסמת בעת ההרשמה ניתנת לשינויים בהתאם לשיקול דעת ההנהלה.  .10

 

 : הנחות  .11

 . הנחה מהמחיר הנמוך יותר  10% -בן משפחה שני ומעלה •

 . הנחה למשתתף בקייטנה שניה 10% •

ופש  חצהרוני "בתי הספר והגנים של ה של החופש הגדול"  והגנים "בתי הספר   לקייטנותת  לא תקפואלו ההנחות  

 .  ת אוגוסט בגניםוקייטנ  , סדנאותקיץ יקורס  מכינות,, ץה קימחנ  הגדול", 

 

 הנחה )לקרבה ראשונה בלבד(.  20% -גת אישורים(ומעלה )בכפוף להצ  30%לבעלי תעודת נכות של  •

.  ופש הגדול" חצהרוני "בתי הספר והגנים של ה של החופש הגדול" והגנים  "בתי הספר  לקייטנות  ה לא תקפ  נחה זו ה

 אין כפל הנחות.  בכל מקרה  

 

 : ועדת הנחות .12

ניתן לפנות לוועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן לקבל במזכירות   ,11לקבלת הנחות מעבר למוגדר בסעיף 

 .   ים המאמתים הכנסות ו/או אבטלה( ים ומסמכא צילום של תעודה מזהה עם פרטי הילד מרכזי מגוונים )יש להבי 

 לא יינתנו הנחות נוספות לפעילות "בתי הספר של החופש הגדול" והקייטנות שיופעלו ע"פ חוק הקייטנות. 

המתקיימות בחודש אוגוסט  לקייטנות  ,  16/6/2021ניתן להגיש עד  יימות בחודש יולי תקקייטנות המ ל   בקשות להנחות

ת הנחות כרוכה בתשלום  ועד לפתיחת הקייטנה, בקשה לוועד  ממועדים אילו  חל ה .  –  8/7/2021 ניתן להגיש עד 

   נחה שאושרה. במידה ותאושר ההנחה, יוחזר החלק היחסי בהתאם לה. מלא לקייטנה
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