נהלי הרשמה לקייטנות וחוויות הקיץ במרכז הקהילתי תשפ"א2021 -
 .1קייטנות המרכז הקהילתי מפוקחות ע"י משרד החינוך ופועלות בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל.
 .2הרשמה לקייטנה מותנית בחתימת ההורים על הצהרת בריאות באמצעות האתר  /או במזכירות המרכז הקהילתי,
אישור נהלי הקייטנה ותשלום מלא.
 .3פתיחת וסגירת קייטנה מותנית במספר נרשמים.
 .4הנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות או לבטל קייטנה.
 .5ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי .המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לסגור את ההרשמה לפני מועד סיום
ההרשמה.
 .6במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המרכז הקהילתי – יוחזר הכסף לנרשמים.
 .7לא ניתן להירשם לקייטנה על בסיס יומי.
 .8מחיר הקייטנה אינו כולל הסעות.
 .9ניתן לפרוס את התשלום ל 3-תשלומים שווים(.חוד' )6-8/21
 .10משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי לא תוכל להשתתף בקייטנות המרכז הקהילתי עד להסדרת תשלום החוב.
 .11נהלי ביטול השתתפות:
א .בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ,ביטול יתקבל בתוך  11ימים מיום הרישום ובלבד שהביטול ייעשה  11ימים
שאינם ימי מנוחה לפחות ,קודם למועד תחילת הקייטנה (להלן" :תקופת הביטול").
ב .בוטל הרישום במהלך תקופת הביטול ,יושבו כלל התשלומים אשר שולמו בניכוי  5%מסך התשלומים או ,₪ 100
לפי הנמוך מבניהם.
ג.

ביטול בכתב בניגוד לתנאי סעיף  1לעיל ו/או לאחר תקופת הביטול ,יחויב ב 10%-מעלות הקייטנה.

ד .אין ביטול והחזר כספי חלקי (בעקבות מחלה ,בידוד ,נסיעה או היעדרות כל שהיא).
 .12המרכז הקהילתי אחראי על ילדי הקייטנות בשעות הפעילות של הקייטנות בלבד.
 .13למרכז הקהילתי שמורה הזכות לשנות תכנים שפורסמו בתוכנית.
 .14אין להביא לקייטנה חפצים יקרי ערך .המרכז הקהילתי אינו אחראי על אובדן ו/או נזק שיגרם לטלפונים ניידים,
חפצים יקרי ערך וכיוצ"ב.
 .15המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיות משמעת או בגין פגיעה
בפעילות השוטפת של הקייטנה.
 .16התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
 .17מובהר בזאת כי המרכז הקהילתי לא יחזיר כספים להורים שלא ישלחו את ילדיהם לקייטנה ו/או יעדרו במהלכה מכל
סיבה( .מחלה /בידוד
 .18באחריות ההורים ליידע ולתדרך את צוות הקייטנה בכל מקרה בו הילד זקוק למשאף ו/או אלרגי ו/או כל אמצעי אחר
הדרוש להתנהלות הקייטנה.
 .19חובה ליידע את רכז הקייטנה בכל שינוי במצב הבריאותי עליו הוצהר.
 .20הנחות לקייטנה:


קייטנת בי"ס של החופש הגדול -לא זכאית להנחה ולא נספרת במניין הקייטנות למשפחה לעניין הנחה.



ילד שני למשפחה גרעינית 5% -הנחה ,הזול מבניהם.



ילד שלישי למשפחה גרעינית  10% -הנחה ,הזול מבניהם.

