
 
 מטה הקייטנות העירוני

 

 ספר.הגני הילדים ובתי -קייטנה מחזור ב'
 12/08/2021עד  25/07/2021

 תקנון רישום
 

 .' גכיתה בוגרי עד  מגני הילדיםמיועדת לתלמידי מערכת החינוך בבאר שבע,  הפעילות
 .גיוס אנשי צוות להפעלת הקבוצהמשתתפים ובהצלחת  םבמינימו פתיחת קבוצות מותנית -בגני הילדים
 ייפתחו שני מוקדים ברחבי העיר. -בבתי הספר

 , אך מיועד לזכר ונקבה כאחד. מטעמי נוחות בלבד תקנון זה מנוסח בלשון זכר
 

 פעילות הקייטנה:
 ימים.  15משך הקייטנה:  .1
 ראשון עד חמישי. הפעילות:  ימי .2

 .תכנית המלאההשתתפות בב ה( מותנ16:00ועד השעה  13:00משעה ) ליום ארוך הרישום .3
 

 ארוחות:
)במוקדים בהם משתתף ילד עם רגישות למזון, יש להקפיד שלא להביא  וכריך לארוחת בוקר יש להצטייד בבקבוק מים .4

 את האלרגן לקייטנה(. 
 ארוחת צהרים תסופק למשתתפים במסגרת יום ארוך, בלבד. הארוחה תוגש בתפזורת או בחמגשית.  .5
ההתייחסות לילדים אלרגיים או עם רגישויות, צרף אישור רפואי מאלרגולוג. יעדכן וירגישות למזון עם הורה לילד  .6

 העוסקים במזון לילדים אלרגיים.  מנכ"ל יתהא בהתאם להנחיות תכנית ההזנה המופעלת ע"י משרד החינוך וחוזר
אישור נתונה בידי תזונאית מטעם חברת כיוונים ונסמכת על לילד עם רגישות למזון בקייטנה ההחלטה בדבר סוג ההזנה  .7

 )יובהר, כי לא יתקבלו אישורים של רופא משפחה/ילדים(.  רפואי מאלרגולוג
. יודגש, כי החלטת התזונאית עשויה לקבוע ון מהביתעל ההורה לצייד את הילד במז ,עד לקבלת תשובה מהתזונאית .8

 הזנה ביתית למשך הקייטנה כולה. 

 
 הצהרת בריאות:

 .את השתתפותו בקייטנהמונעת הבעיה רפואית לילדי אני מצהיר בזאת כי אין  .9
 רות לקוחותייש לחתום על טופס הצהרה מתאים במוקד רישום וש ,רפואית כלשהייש לילד מגבלה במידה וחשוב!  .10

 ואין להמשיך הרשמה מקוונת זו.
 

 חשוב!
  25משתתפים ובבתי הספר מינימום של  28התנאי לפתיחת הקייטנה: יום קצר בגני הילדים: מינימום 

 משתתפים.
משתתפים ובלבד שיימצא  25משתתפים. יום ארוך בבתי ספר: מינימום  28יום ארוך בגנים וחט"צים: מינימום 

 צוות חינוכי להפעלה.
 

. היה ומספר הנרשמים יפחת מהמינימום הנדרש לפתיחת תנית במינימום משתתפיםקבוצה מוידוע לי כי פתיחת  .11

 .הגנים ובתי הספרבתכנית הבוקר של  קבוצותקבוצה, לכיוונים שמורה הזכות לאחד 
 יוכלו לבטל השתתפותם וכספם יוחזר במלואו. תאחר לקבוצההורים שיסרבו להעביר את ילדם  .12
את יום הפעילות או לאחד  שלא להאריךלכיוונים שמורה הזכות הארכת יום מותנית במינימום נרשמים לקבוצה.  .13

 קבוצות.
 על פי שיקול דעתה הבלעדי. צוות הקייטנה לכיוונים שמורה הזכות לשיבוץ  .14
ברת כיוונים שמורה ולחגנים ובתי הספר יהיה בהכרח מתוך סגל ההוראה של  לא)הארכת יום( כי צוות הצהרון  ,יובהר .15

 הזכות לשבץ אנשי צוות אחרים במסגרת. 
במידה ובעיות ההתנהגות תימשכנה, . עמיהחברה תתריע על כך בשיחה  – בעיות התנהגותשל ידוע לי, כי במקרה  .16

 לחברת כיוונים שמורה הזכות להפסיק את השתתפות של הילד בקייטנה. 
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מהלך שנת הלימודים, אני מחויב סייעת צמודה בלילדי הייתה ו/או במידה ו צרכים מיוחדים ולילדיידוע לי, כי במידה  .17
דאוג לשילוב סייעת צמודה גם לתקופת הקייטנה. אי העברת המידע בעת הרישום להודיע על כך במעמד הרישום ול

 א.ויקנה לכיוונים את הזכות להפסיק את ההתקשרות לאלתר ולא תהא לי כל טענה מכל סוג שה
. במידה והפעילות תופסק בשל כוח עליון, או בהנחיית עדרות מכל סיבה שהיא אינה מזכה בהחזר כספימובהר כי הי .18

 משרד הבריאות, יבוצע החזר כספים, ככל שיבוצע שיפוי לחברת כיוונים. 
 .על פי שיקול דעתה ,הזכות לצלם את הפעילויות ולעשות שימוש בצילומים שמורהכיוונים  .19
, מדי יום ביומוילדי מהקייטנה כמו כן, הנני מתחייב להוציא את  .15:30פני השעה לא תתאפשר הוצאת ילדים ל .20

 בהתאם לשעת סיום הפעילות אליה נרשם. 
גילו לא ובלבד שעל ידי הורי הילד, מראש יובהר, כי הוצאת ילד מהקייטנה תתאפשר רק על ידי מי שהוסמך לכך  .21

  שנים. 12יפחת מ
עשויה להעביר אלי מידע בכל הנוגע לקייטנת הקיץ באמצעי תקשורת שונים ובכלל זה: חברת כיוונים ידוע לי כי  .22

 מסרונים, וואטסאפ, דוא"ל וכו'. 

באמצעי התקשורת השונים,  על פעילויות החברה ועדכוניםשלוח למשתתפי הקייטנה מידע לכיוונים שמורה הזכות ל .23
 ה על כתב ההתחייבות.מותנה בחתימת ההור וואטסאפ ועוד. ,כולל מסרונים, דוא"ל

 
 ם:מחירי

 גני ילדים וחט"צ:
  ,877: 13:00עד  7:30יום קצר ₪ 
 (  1320)סה"כ לתשלום: ₪  443תוספת בסך  , כולל ארוחת צהרים:16:00עד  ,יום ארוך₪ 

 :('געד כיתות א' )בתי ספר  
 ,614: 13:00עד  8:00 יום קצר  ₪ 
 ( 995)סה"כ לתשלום: ₪  381: תוספת בסך , כולל ארוחת צהרים16:00ך, עד יום ארו₪ 

 . אוגוסטתשלומים ללא ריבית. החיוב הראשון יבוצע בחודש  3ניתן לשלם עד 
 

 ג-א במקרה של מיעוט נרשמים ליום ארוך, לכיוונים שמורה הזכות לאחד קבוצות. 
 אם מספר המשתתפים יפחת מהמינימום הנדרש, לא יופעל יום ארוך והודעה על כך תימסר להורים.  

 
 : מסלול הפעילותשינוי 

יתרת הכסף ₪.  50בדמי שינוי מסלול בסך  , אחויב25/7/2021קצר אחרי במידה ואבקש לשנות מיום ארוך ליום כי  ,ידוע לי
 ימי הפעילות ביום הארוך. מספר תוחזר על פי נהלי הביטול ובכפוף ל

 
 :ביטול רישום

יש לשלוח את הטופס למוקד השירות  .טופס ביטול קייטנה )ניתן להורדה מהאתר(גבי ביטול רישום יעשה בכתב בלבד על 
 . 08-6290069ולאשר קבלתו בטלפון  08-6290064או פקס:  tel@kivunim7.co.il :בחברת כיוונים באמצעות דוא"ל

 ימי עסקים. 45תוך  בוצעהחזר כספים י .24
)במהלך סוף השבוע לא תתקבלנה הודעות בדבר ללא חיוב.  )כולל( 19/07/2021ידוע לי, כי ניתן לבטל השתתפות עד  .25

 ביטול רישום(.

ממחיר  15% בשיעור, אחויב בדמי ביטול )כולל( 25.07.2021עד  20.07.2021ביטול השתתפות בין י במקרה של ידוע לי כ .26
 הקייטנה.

אחויב במלוא התמורה בגין הקייטנה. בתקופה זו יוכל  ,26.07.2021לאחר ביטול השתתפות אשר כי במקרה של להנני  .27
 .התקופההילד להמשיך וליהנות מהקייטנה עד לסוף 

החיוב של  הלקוח בעלות שוות ערך לגובהויב שינוי אמצעי תשלום לבקשת הלקוח, המצריך משיכת המחאות, יחבגין  .28
 .חברת כיוונים ע"י הבנק

 
 לפיכך, הנני מתחייב בהתחייבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת כדלקמן:

 .הו"קבאמצעות אשראי/ המסלול אליו נרשמתי,לשלם את מלוא הסכום לפי  .29
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 שלושההמחאות ובמקרה של ביטול או אי כיבודם בבנק לחתום תוך הו"ק/אני מתחייב לכבד את פרטי כרטיס אשראי/ .30
  ל המחאות חדשות/כרטיס אשראי חדש/תשלום במזומן.ימים ע

כובדו, הריני לאשר לגבות בתשלום השוטף הבא את יבמידה וכרטיס האשראי/הוראת הקבע/ההמחאות שניתנו לא  .31
 חובי.

 .למוקד רישום בכיוונים, בתיאום מראש בלבד להגיעניתן  ,במזומן/המחאות למשלמים .32
 

 מהווה את הסכמתי לתנאים האמורים בו.על כתב ההתחייבות כי קראתי את התקנון וחתימתי  ת/הריני מאשר
 
 

 מוקד שירות לקוחות של חברת כיוונים יעמוד לרשותכם לאחר ביצוע הרישום:
 )העיר העתיקה( באר שבע 56כתובת המוקד: רחוב הדסה 

 קבלת קהל:

 18:00 עד 9:00בימים ראשון ושלישי, בין השעות 
 15:00עד  9:00שני, רביעי וחמישי, בין השעות  בימים

 המוקד סגור –בימי שישי וערבי חג 
 tel@kivunim7.co.il, בדוא"ל: 6290064-08, פקס: 6290069-08טלפון: 

 
 

 * טל"ח/ יתכנו שינויים
 

mailto:tel@kivunim7.co.il

