
 

 

 טופס הרשמה לקייטנת חנוכה

       

 בתי/בני אנו החתומים מטה מאשרים רישום

  62-61.96.92חמישי בתאריכים  -בימים שנילקייטנת חנוכה שתתקיים 

 (6::6-92::0)  ח"ש 266:  יום שלם  □

 (6:::6-9::0)₪  26::    חצי יום  □

 

 :פרטי הנרשם

 _____________. ז.תנ  /ז: מין___________  :שם פרטי______________          :שם משפחה

 _________: מיקוד____________ :ישוב_________: ד.ת_______________        :'רחוב ומס

 ________ _________________________________________________________:'מייל

 ___  __________________________________________:בית הספר וכיתה/הצהרון/שם הגן

 __________________:טלפון נייד אם_______   _______: שם האם

 _________________:טלפון נייד אב____   __________: שם האב

 ________________: חירום' טל

 ________________:צהרון/להוציא את הילד מהקיטנה שם נוסף למלווה בוגר הרשאי 

 

 (נא לסמן בעיגול)  :הצהרת ההורים

 .בתי להשתתף בפעילות הנערכת בקייטנה/לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני .1

חלקית בפעילות הנדרשת / כרוניות המונעת השתתפות מלאה/ בתי מגבלות בריאותיות /יש לבני .2

 ________________________________ : פרט  בקייטנה גופנית  

 ( 'רגישויות וכו, אפילפסיה, סוכרת נעורים, כגון אסטמה) 

 ._________________לתקופה של ___ _______________י "מצורף אישור רפואי שניתן ע

 'ערכת טיפול וכו, ערכת זריקות, משאף -ת בכוחות עצמה בציוד הרפואי הבא /בתי נעזר/ בני 

 .___________________________________________:פרט/ ןסמ

 ______________________: פרט. תרופות או כל גורם אחר, זוןאו אלרגיה למ/רגישות לאוכל ו .3

בתי בערוצי המדיה השונים /ת בחתימתי את פרסום תמונות בני/ידוע לי כי הקייטנה תצולם ואני מאשר .4

 ______________________חתימת הורים. תיובפרסומים עתידיים של המרכז הקהיל

 

 :פרטי המשלם ואמצעי התשלום

 :    י בעיגול את אמצעי התשלום/נא הקף

אמריקן / מאסטרקארד / דיינרס / ישראכרט / ויזה   :כרטיס אשראי/  קים'צ/ רק במרכז הקהילתי -מזומן

 ________אחר / אקספרס 

  (א לסמן בעיגול נ) 2/  1: מס תשלומים 

 ____________________הכרטיס' מס____________    :בעל הכרטיס שם

 __________________תוקף הכרטיס___________________                                 .ז.ת' מס



 

 

 יהודה-מרכז קהילתי אבן -נהלי קייטנת חנוכה

 כללי

 .או צהרון  מותנית במספר נרשמים/פתיחת וסגירת קייטנה ו .1

 .או לבטל קייטנה, המרכז הקהילתי תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנותהנהלת  .2

 .יוחזר הכסף לנרשמים –במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המרכז הקהילתי  .3

 .תורשה להשתתף בקייטנות המרכז קהילתי לא, משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי .4

 .₪ 22 עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך .5

 .בלבד המרכז הקהילתי אחראי על ילדי הקייטנות בשעות הפעילות של הקייטנות .6

 המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית  .7

 .משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה

 למרכז הקהילתי שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים ביטחוניים  .8

 .חותיים או לוגיסטייםובטי

 הפרטים על גבי טופס הרישום הינם עדכניים ונכונים .9

     

 הנחות

 (. עבור הקייטנה הזולה מביניהן)הנחה תינתן לילד שני לבית אב  5% .11

 

 חיסורים

 .הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקיתהתשלום בגין  .11

 

 תנאי תשלום

 .(רק במרכז הקהילתי) כרטיס אשראי או במזומן, התשלום לקייטנה ייעשה באמצעות המחאות .12

 

 ביטול השתתפות

בקשות לביטול ההרשמה לקייטנה יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המרכז  .13

הודעות ביטול באמצעות הפקס או האימייל ובמקרה זה יש לוודא קבלת  ניתן לשלוח. הקהילתי

ללא הודעות בכתב ייחשב המשתתף כממשיך . לא ייעשו ביטולים בטלפון. האימייל/הפקס

  .בקייטנה

ועד , לאחר מועד זה. ללא חיוב-הצהרון /ימים לפני פתיחת הקייטנה 12עד  -ביטול ההרשמה   .14

ממחיר הקייטנה וממחיר  12%של ייגבו דמי ביטול בגובה ,  הצהרון/למועד פתיחת  הקייטנה

 .הצהרון

מהמחיר   22%בגובה של  ביטול -ייגבו דמי, הצהרון / במקרים של ביטול לאחר פתיחת  הקייטנה  .15

 . ובנוסף עלות ההשתתפות במספר ימי הפעילות בפועל מהמחיר המלא, המלא

 

ביטולים והנחות , תנאי ההרשמה, בגין הקייטנהאני החתום מטה מצהיר בזאת שקיבלתי את המידע 

 .ואני מתחייב למלא אחר תקנות המרכז הקהילתי

 

 

 

 ___________________:תאריך                       ______________________   :חתימת ההורה


