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 תשע"ט– פסחקייטנת 
 

  2 עדוראת קבע בכרטיס האשראי בחלוקה להחיוב יתבצע באמצעות ה
 תשלומים שווים. 

 
   ה', א', ב' ג ' ד'. . בימים17.04.19עד  11.04.19הפעילות:  תקופת .1

 .7:30-16:00בין השעות  -הארוך  ביום  07:30-13:00 -בין השעות-ביום הקצר  התכנית תפעל  בגני הילדים .2
 .7:30-16:00בין השעות   -וביום הארוך   07:30-13:00-ביום הקצר התכנית תפעל  בבתי הספר

 .מי שישי,ביהתכנית לא תפעל  .3

 במצב חירום/מצב מיוחד בעורף תפעל התוכנית עפ"י הנחיות מטה החירום העירוני ופיקוד העורף.  .4

 יצטיידו בארוחת בוקר . –ביום הקצר הילדים הזנה:  .5
  ארוחת צהריים חמה כל יום. יקבלו, ו בארוחת בוקר ויצטייד -הילדים ביום הארוך 

. התייחסות לילדים אלרגניים או הורה לילד בעל רגישות למזון לעדכן ולצרף אישור רפואי מאלרגולוג .6
בעלי רגישויות יהיו בהתאם להנחיות תכנית ההזנה המופעלת ע"י משרד החינוך. )במידה ואין מענה 

 ה להצטייד במזון מהבית(.\לאלרגיה מסוימת על הילד

 כניות העשרה וחוגים.פעילות חווייתית לילדים, תכוללת הקייטנה : כנית העשרהת .7

   ליום ארוך . ₪ 320ליום קצר,  ₪ 100: הינו לילדי הגנים  התכנית מחיר .8
 ליום ארוך. ₪ 270ליום קצר ,  ₪ 100 –ג הינו -ב-מחיר התכנית לילדי בתי ספר  כיתות א

 לקייטנה .על ההורה למלא שאלון רפואי הנוגע למצבו הבריאותי של הילד, כחלק מהליך הרישום  .9

( או במוקד שירות הלקוחות עד למועד kivunim7.co.ilניתן להירשם באתר האינטרנט של חברת כיוונים ) .10
 בלבד! לאחר תאריך זה לא ניתן להצטרף לתכנית. 01/04/2019

לקבוצה. במידה  לפחות ילדים בבתי ספר 25,בגנים ילדים 22 הינו רישום של לפתיחת התוכניתהתנאי  .11
 כל טענה מסוג כלשהו כלפי חברת כיוונים. הורה כנית לא תיפתח לא תהא לוהת

שינויים בכוח האדם, לאחד ו/או לפצל קבוצות והכל קייטנה חברת כיוונים תהא רשאית לבצע במהלך ה .12
 בהתאם לצרכים.

במידה והפעילות תופסק בשל כוח עליון, הכספים  ,י בגין היעדרות מכל סיבה שהיאלא יבוצע החזר כספ .13
 יוחזרו להורים ככל שיבוצע שיפוי לחברת כיוונים. 

 התנהגות/התאמה אי בשל ה/ילד של פעילותו להפסיק או חריגים במקרים ה/ילד להשעות הזכות לחברה .14
 . הולמת בלתי

, ובגני הילדים עפ"י תחנות היציאה המפורסמות 15.30השעה  לא תתאפשר הוצאת ילדים מבתי הספר לפני .15
מלווה שתואם מול צוות באתר החברה. כמו כן, חל איסור על שליחת ילדים לחנייה ללא ליווי הורים או 

 .13מעל גיל  הצהרון ובלבד שהינו

ניתן למצוא באתר חברת כיוונים, אגף חינוך:  פסחחופשת את הפירוט המלא של תכנית  .16

www.kivunim7.co.il.או באתר משרד החינוך , 

שינוי אמצעי תשלום לבקשת הלקוח, המצריך משיכת המחאות של הלקוח, יחייב את הלקוח בעלות שוות  .17
 ערך לגובה החיוב של חברת כיוונים ע"י הבנק. 

יובהר כי חברת כיוונים רשאית למסור מידע אודות פרטי הרישום או כל מידע אחר הנוגע להתקשרות עמה  .18
 ולו בלבד. בקשת מידע כנ"ל על ידי גורם אחר מחייבת אישורו בכתב של המשלם.  למשלם

 תיעוד ופרסום:

 ולעשות שימוש בצילומים אלה ,מובהר כי המשתתף מאשר לכיוונים לצלם את הפעילות והמשתתפים .19
  .ע"פ שיקול דעתה וזאת לצרכי יח"צ והגברת המודעות הציבורית לפעילות המתקיימת

ועדכונים באמצעי לכיוונים שמורה הזכות להעביר ללקוחותיה מידע ותוכן שאינו פרסומי ו/או שיווקי  .20
 התקשורת השונים, כולל מסרונים, דוא"ל, וואטסאפ ועוד.
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קבלת מידע פרסומי ו/או  לא מאשר/ת/  מאשר/תר, הנך נדרש/ת לסמן האם הנך בעת הרישום באת .21
 שיווקי, מאת חברת כיוונים. 

 ביטול רישום:
 

 לחברת כיוונים באמצעות פקס מספר: חופשת חנוכה  ביטול רישום יעשה בכתב בלבד על טופס ביטול

 .08-6290069קבלתו בטלפון יש לוודא   tel@kivunim7.co.il   -/ או  במייל ו 08-6290064 

 . 01/04/2019ניתן לבטל רישום ללא חיוב עד לתאריך . 21

 מסך העסקה. 100%אחויב בדמי ביטול  02/04/2019 -הנני מאשר/ת כי במידה של ביטול רישום החל  מ. 22

 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה בכתב. 45הטיפול בהחזר כספים מתבצע תוך 

כמתי מביע/ה הסכי קראתי את התקנון המלא המופיע במלואו באתר כיוונים ו /תהריני מאשר
 לתנאים האמורים בו.
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