
 .שינויים יתכנו/ ח"טל                               ה-לבוגרי כיתות א זתשע" "ביה"ס של החופש הגדול"  -תקנון 

 שם ההורה : ________________  ת.ז הורה : __________________ כתובת :_____________________

 שם הילד : _________________ ת"ז ילד/ה __________________ מין: ז/נ     ת.לידה :_____________

 יום קצר/יום ארוך: נא להקיף בעיגול ה :____   טלפון : _____________כיתמסיימ/ת   ביה"ס : ________

דול" בהתאם להחלטת משרד עיריית ב"ש וחברת כיוונים שמחות להפעיל עבורכם את "בית הספר של החופש הג
שתתקיים בבית הספר בו  חווייתית, ייהנו מתכנית לימודית ה-תלמידי העיר ב"ש בוגרי כיתות א החינוך בנושא.

  .13:00-8:00בין השעות  ה'-, בימים א' 2-20/7/17לומד/ת בנכם/בתכם בתאריכים 
)עליו נמנית ב"ש(  5באשכול למ"ס  13:00המחיר שנקבע להשתתפות ההורים לביה"ס של החופש הגדול עד השעה 

 משליםאנו מציעים כשירות  ,בנוסף. ₪ 500' הינו ה-ד'מחיר לתלמידי כיתות  ₪. 300הוא ג' -לבוגרי כיתות א'
 .₪ 450ם של בתוספת תשלו, 16:00להירשם ליום ארוך עד השעה  אפשרות ,ג-בכיתות א ולתלמידינו יםלתושב

 !ניתן להירשם לביה"ס בו לומד ילדכם בלבד 

 ( 3ניתן להירשם רק למחזור מלא .)שבועות 

 ( מותנת ברישום לתוכנית המלאה.16:00-13:00ההצטרפות לצהרון ) 

  ע"פ בחירת  תשלומים שווים 3 עדבאמצעות ה. קבע באשראי  והינבאמצעות האתר  לתכניתידוע לי כי התשלום
 (מחאות/הבמזומן לשלם להגיע למוקד רישום בכיוונים על מנת  )ניתן . הלקוח

  ,את הילדים עד הכיתה. וללוותההורים מתבקשים ללוות את ילדיהם לבית הספר וממנו 

 .ההורים מתבקשים לשלוח את ילדיהם עם בקבוק שתייה 

  לשנות את לוח הזמנים ותכני הפעילות. ה הזכותרומלכיוונים שפעילויות מחוץ לבית הספר.  2בקייטנה יתקיימו 

  תסופק ארוחת צהריים חמה. ארוךולנרשמים ליום , יקבלו הילדים כריך מזין התכניתבמסגרת 

  נרשמים, כיוונים שומרת לעצמה את  ימום משתתפים, ובמידה ולא יהיו דיהתכנית מותנית במינפתיחת ידוע לי כי
)הורים הודעה לנרשמים במקרה זה תצא הזכות לאחד מוקדים בתכנית הבוקר של "ביה"ס של החופש הגדול". 

 שיסרבו להעביר את ילדיהם למוקד אחר יוכלו לבטל השתתפותם וכספם יוחזר במלואו(.

  ,לקיימו, ועל כך תצא  שלא לכיוונים שמורה הזכותבמידה ולא יהיו די נרשמים להארכת היום במוקד מסוים
  לנרשמים. הודעה

  ולחברת כיוונים שמורה  צוות הצהרון לא יהיה בהכרח מתוך סגל ההוראה של "ביה"ס של החופש הגדול"יובהר כי
 הזכות לשבץ אנשי צוות אחרים במסגרת. 

 מול מוקד הרישום ושירות  מאתר כיוונים( טפסים)ניתן להוריד  ייעשה בכתב בלבד/ שינוי בהרשמה ביטול
 .08-6290064פקס: או  tel@kivunim7.co.il, דוא"ל 08-6290069הלקוחות בחברת כיוונים בטלפון 

  ימי עסקים. 45החזרי כספים בגין ביטול/זיכוי יתבצעו תוך  

 יך משיכת המחאות של הלקוח, יחייב את הלקוח בעלות שוות ערך שת הלקוח, המצרשינוי אמצעי תשלום לבק
 לגובה החיוב של חברת כיוונים ע"י הבנק.

 מהתאריך החל, קצר ליום ארוך מיום הקייטנה מסלול את לשנות ואבקש במידה כי מאשר הנני: שינוי פעילות 
   ₪ 50 של שינוי בדמי אחויב 27/6/2017

 ביטול רישום: 

 העסקה מסך 10% של ביטול בדמי אחויב,1/7עד  11/6 התאריכים בין ההרשמה ביטול של במידה כי ת/מאשר הנני. 
 ביטול דמיעבור ימי ההשתתפות + אחויב, 8/7עד  2/7 בין התאריכים ההרשמה ביטול של במידה כי ת/מאשר הנני 

 .ההחזר מסך 10% של
 50% של ביטול דמיעבור ימי ההשתתפות + אחויב, 9/7 מתאריך החל ההרשמה ביטול של במידה כי ת/מאשר הנני 

 .ההחזר מסך
 יוחזרו הכספים, עליון כוח בשל תופסק והפעילות במידה. שהיא סיבה כל בגין כספי החזר יבוצע לא כי מובהר 

 . כיוונים לחברת שיפוי שיבוצע ככל להורים

 .לחברה הזכות להפסיק פעילותו של ילד/ה בשל אי התאמה/התנהגות בלתי הולמת 

 החברה תתריע על כך בשיחה עם ההורים. במידה ותמשכנה  –כי במקרה של ילד/ה עם בעיית התנהגות , ידוע לי
 שתתפות הילד לאלתר.הא החברה רשאית להפסיק ההבעיות ת

 או משולבת סייעת צמודה במהלך יום הלימודים הפורמאלי \כי במידה ויש לבני/בתי צרכים מיוחדים ו ,ידוע לי
שתתפות הילד להפסיק ההחברה בעת הרישום. אי העברת המידע בעת הרישום יאפשר לחברה עליי ליידע את 

  .שהיאמכל סוג , , ולא תהא לי כל טענהלאלתר

 מרת לעצמה את הזכות לצלם את הפעילויות ולעשות שימוש בצילומים על פי שיקול דעתה.וכיוונים ש 

 מצהיר/ה בזאת כי לבננו/בתנו אין בעיה רפואית כלשהיא המונעת ממנו/ה להשתתף בפעילות האמורה. אני 

 תאריך : _______                  חתימת ההורה :________

 08-6290064פקס.  08-6290069, באר שבע   טל. עיר העתיקה 56הדסה                                          

        www.kivunim7.co.ilאתר החברה      ivunim7.co.ilTel@kדוא"ל 
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