
 2018טופס הרשמה  לקייטנת גנים - קיץ 
:    / הבאים     לפרטים בהתאם בתי בני את לרשום מבקש הנני

הילד  :________                             שם     ________   . .        /  : לידה    ___________    תאריך ז ת נ ז מין משפחה שם
:   /  :        / .  / . .  __________ :( צהרון  (   שם לא כן בצהרון מבקר חובה חובה ט חובה ט ט הנוכחי הגן שם בגן נמצא

            ________      
 ' בבית: __________________            טל                                      כתובת

    _________________      _________________  ' סלולארי  _________________            עבודה טל האם שם
האב  ________________              שם  ' סלולארי________________               עבודה                        _        טל

.________________________________________________        + חירום+ בשעת לפנייה טלפון כתובת שם
                                           _______________ : לקייטנה      לרשום מבקשים אליו המוקד ליבכם שם לתשומת

       : לסמן    נא לרשום מבקשים אליו המתאימה   Xהמחזור במשבצת
                     

של**          מקסימאלית לקבוצה מתייחס בוקר ראשון מחזור . ילדים 31עלות
של   של       30בקבוצות תשלום בתוספת ההורה יחויב ₪  . 26ילדים
של   של       29בקבוצות תשלום בתוספת ההורה יחויב ₪  .54ילדים
של   של       28בקבוצות תשלום בתוספת ההורה יחויב ₪  84ילדים

 : תשלום  אמצעי
    / התשלום  אמצעי את בעיגול י הקף "נא  /  / ' / ק:    הו אשראי כרטיס קים צ מזומן

  מסוג אשראי כרטיס  __________   _____________  ______________                  כרטיס מספר
עד      משפחה    +                              בתוקף הכרטיס בעל .                         שם . ז                         ת

   " /     -  " התשלום   " כאמצעי המשמשים ק הו האשראי בכרטיס להשתמש נא ניצנים תוכנית לילדי
( מומלץ ( בצהרון

תשלומים  תשלומים   /   /   - מספר שלושה תשלומים שני אחד תשלום

: ותנאים   ההורים הצהרת
1.  .          / וקיימות    במידה הקייטנה פעילויות בכל להשתתף ממנו המונעות רפואיות מגבלות אין בתי לבני כי מאשר הנני

   / הילד    –         שעל התרופות או ו המגבלות את במדויק המפרט מסמך לצרף יש תרופות שנדרשות או מגבלות
לקחת. 

2.      –    .    / את    במדויק המפרט מסמך לצרף יש רגישות וקיימת במידה למזון רגישויות אין בתי לבני כי מאשר הנני
 . האסורים    המאכלים ואת הרגישות

3. .     / הקייטנה   פעילויות בכל להשתתף בתי לבני מאשר הנני
  .             /   / הפעילות    בתום מייד אותו לאסוף מתחייב ואני לבדו הקייטנה שטח את לעזוב ת רשאי אינו בתי בני כי לי ידוע

  ) גיל            מעל הילד את לאסוף שרשאי נוסף משפחה):  + 12אדם                  קירבה                                      שם
            

  ) גיל            מעל הילד את לאסוף שרשאי נוסף משפחה):  + 12אדם                                קירבה                          שם
 . אחרת             *             במפורש צוין אם אלא הילד את לאסוף רשאים ההורים שני

בשעה      .4 מתחילה הפעילות כי לי בשעה   7:30ידוע השעה      13:00ומסתיימת עד ארוך יום במסגרת או
16:00     ,      . של    בתשלום ההורים יחויבו הילד באיסוף איחור כל בגין שישי ימי .50ללא  ₪

הוריו                 .5 של או שלו מעשיו או התנהגותו אשר ילד של השתתפותו את להפסיק הזכות את לעצמה שומרת החברה
     .       / החזר      יקבל תופסק שהשתתפותו ילד אחרים ילדים או הילד את יסכנו או ו הפעילות של התקין למהלך יפריעו

 . בקייטנה       היה שלא היחסי החלק על כספי
6.     . יום       –      עד ההרשמה ביטול התשלום מלוא על זיכוי קבלת הקייטנה תחילת לפני שבוע עד ההרשמה ביטול

      –  . לבטל   –      אפשרות אין הקייטנה תחילת לאחר יודגש התשלום מחצית על זיכוי קבלת כולל הקייטנה פתיחת
. התשלום     מלוא וייגבה ההרשמה את

במשרדי                 .7 התקבל כי ואושר ביטול טופס גבי על בכתב שהוגש לאחר ורק אך יתקבל ביטול כי לי ידוע
. הרך  הגיל

בפקס            הביטול טופס את לשלוח )073-2166134( ניתן
8. . אחרת                  סיבה מכל או מחלה בשל אם בין בקייטנה ילד שהה לא בהם ימים בגין זיכוי יינתן לא
ילדים                .9 של הורים עם זה חוזה לבטל הזכות את לעצמה שומרת ים בת וספורט פנאי לתרבות החברה

.        / זה     כתב התחייבות סעיפי אחר ימלאו שלא או ו למסגרת מתאימים לא שימצאו

 ימי15מחזור  ראשון (
פעילות): 

  ימים א'1/7/18-19/7/18
– ה'

 ימי14מחזור שני (
 : פעילות)

 ימים א'23/7/18-9/8/18
– ה'

 ט'22/7/2018בתאריך *
באב לא תפעל קייטנה

* פתיחת מוקד מותנית
 נרשמים.  28במינימום 

מחיר מחזור 
ראשון   ₪ 777 07:30-13:00מחזור
ראשון   ₪ 13:00-16:00433מחזור

שני   ₪ 07:30-13:00861מחזור
שני   ₪ 13:00-16:00490מחזור

המחזורים   ₪ 07:30-13:001,638שני
המחזורים   ₪ 07:30-16:002,561שני



מטעם              .10 שניתנה פעילות בגין חובה יתרת קיימת באם הקיץ לקייטנות להירשם באפשרותי שאין לי ידוע
וספורט    פנאי לתרבות .החברה

11. . האמורים           התשלום ותנאי הפרטים את ומאשר זה ההסכם לתנאי מסכים את    אני שקיבלתי בזאת מצהיר אני
       .      ,   , התקנות   אחר למלא מתחייב ואני והנחות ביטולים הקייטנה בגין המידע

משפחה  +                                  תאריך ההורה להחזיר לפקס            חתימה                                  שם
073-

2166134


