
 נהלי קייטנות מרכז קהילתי מזרח נתניה

 כללי
 פתיחת וסגירת קייטנה ו/או צהרון מותנית במספר נרשמים. .1
 הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל קייטנה. .2
 יוחזר הכסף לנרשמים. –במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המתנ"ס  .3
 לא ניתן להירשם לחלקיות קייטנה. .4
 לא תורשה להשתתף בקייטנות המתנ"ס.משפחה החייבת כספים למתנ"ס,  .5
 .בלבד המתנ"ס אחראי על ילדי הקייטנות בשעות הפעילות של הקייטנות .6
המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית  .7

 משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה.
שינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים למתנ"ס שמורה הזכות ל .8

 .ביטחוניים ובטיחותיים או לוגיסטיים
הנהלת המתנ"ס רשאית לפצל ו/או לאחד מסגרות בהתאם לצורך ובכפוף להנחיות  .9

 משרד הבריאות. אין התחייבות לקיים מסגרת במבנה גן האם של המשתתף.

 נים.הפרטים על גבי טופס הרישום הינם עדכנים ונכו .10
יש  –בכפוף להנחיות "התו הסגול" של משרד הבריאות והנחיות משרד החינוך  .11

לא יוכל  –להביא כל יום הצהרת בריאות חתומה. ללא הצהרת בריאות חתומה 
 .הפעילותהמשתתף להיכנס למתחם 

כל הפעילויות מתקיימות בכפוף להנחיות "התו הסגול" של משרד הבריאות ומשרד  .12
הפעלת הקייטנה מותנית באישור סופי של  לאותה העת.החינוך כפי שהוגדרו 

 משרד החינוך לקיום קייטנה ובהתאם להנחיות המשתנות.
, יזוכו או משרד החינוך במקרה של ביטול קייטנות עקב החלטות משרד הבריאות .13

 המשתתפים עפ"י החלק היחסי.
. ביום זהלא תתקיים פעילות ט' באב( צום ) 30/7/20-יום חמישי, הבמחזור ראשון:  .14

 החזר יום. 9/8/20-מקום יום זה יינתן בב

 הנחות
 הנחה תינתן לילד שני לבית אב )עבור הקייטנה הזולה מביניהן(.  10% .1
 1/7/2020עד תאריך משפחות המעוניינות בהנחות, רשאיות לפנות לוועדת הנחות במתנ"ס  .2

 בצירוף  אישורים מתאימים.! בלבד
  מכל סוג. בקייטנות המזכות בהנחהלא נכלל כחלק קייטנות מסובסדות  .3

 תנאי תשלום
התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות  .1

 חלקית.
 התשלום לקייטנה ייעשה באמצעות המחאות, כרטיס אשראי או במזומן. .2
 הנרשמים בתקופת הרישום המוקדם יהנו ממחיר מוקדם: .3

 ייהנו מהמחיר המוקדם. 1/7/2020-עד ה כיף Bלהנרשמים  •

 .המוקדם מהמחיר ייהנו 15/7/20-ה עד שני למחזור הנרשמים •

 . יםמלאה יםמחירה הינםהקייטנה  ימחיר אלו  כיםלאחר תארי •

 ביטול השתתפות
בקשות להפסקת הפעילות בקייטנה יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות  .1

הודעות ביטול באמצעות האימייל ובמקרה זה יש לוודא קבלת האימייל. לא המתנ"ס. ניתן לשלוח 
 ייעשו ביטולים בטלפון. ללא הודעות בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בקייטנה.

ללא חיוב. לאחר מועד זה ייגבו דמי ביטול -יום לפני פתיחת הקייטנה 14ביטול ההרשמה עד  .2
 ממחיר הקייטנה. 10%בגובה של 

 רטרואקטיבית.כספים  אין ביטול והחזר .3



 העברות
העברה מקייטנה לקייטנה תעשה על בסיס מקום פנוי בקייטנה המבוקשת ובתוספת תשלום  .1

 בהתאם למחיר הקייטנה.
 

  – לב שימו

 וביצוע הגעתם לוודא יש רישום טפסי שליחת לאחר -לנרשמים באמצעות המייל 

 !ס"המתנ מזכירות י"ע בפועל ההרשמה
 לנרשמים באתר האינטרנט יש לוודא קבלת אישור רישום במייל בסיום ההרשמה! 

 

 


