
 

 

 2022 קיץ – 2000קייטנות  –תקנון הרשמה והשתתפות    
 ! מתחם הריאלי אחוזה בלב שמורת הטבע של נחל ורדיהב   
 

 הרשמה לקייטנה .1

 צעת באמצעות אתר האינטרנט. א. ההרשמה לקייטנה מתב

   ימסרו   לאהרשמה הינם לשימוש פנימי בלבד וב. כל הפרטים אשר נמסרים במסגרת ה

 חיצוני.  לאף גורם    

 אין הנחות על חלקיות קייטנה!  . ההרשמה לקייטנה מתבצעת עבור כל ימי הפעילות.ג

 ועל בסיס מקום פנוי. הנהלת הקייטנה    2/7/22ההרשמה  לקייטנה עד תאריך . ד

 רשאית לסגור את ההרשמה גם לפני התאריך הנ"ל.     

  החינוך ומשרד הבריאות! משרדוהנחיות הקייטנה תפעל בהתאם להוראות ה. 

 
 22.5.52עד  –הנחות הרשמה מוקדמת  .2

 5% - 31.07-18.08. הנחת הרשמה מוקדמת לקייטנה לילדי הגן א

 5% -  24.07-11.08  שבועות 3ב. הנחת הרשמה מוקדמת למחזור 

 7% - 24.07-18.08   שבועות 4ג. הנחת הרשמה מוקדמת למחזור 

 יש לפנות למייל הקייטנה  –ד. הנחת ועדי עובדים שבהסדר 

 !אין כפל הנחותז. 

 

 ביטול הרשמה .3

     החזר כספי  – ימי עסקים לפני מועד פתיחתה 6ביטול השתתפות בקייטנה עד א. 

 דמי טיפול.  5%בניקוי     

    ייגבה תשלום דמי  –ימי עסקים למועד פתיחתה  6ביטול השתתפות בקייטנה בין  ב.

 ש"ח. 350הרשמה בסך     

 מהסכום.  %07יוחזר להורים  –ג. ביטול הקייטנה במהלך היום הראשון

 נתן החזר כספי על ימים שלא נוצלו. ילא י יומייםד. לאחר 

 

 

 



 
 היעדרויות מהקייטנה .4

 א. לא יוחזר תשלום בגין היעדרות חלקית או מלאה. 

לא תזוכה בהחזר כספי אלא אם כן   –   )פעילות ימי  5(רק מעל   ב. היעדרות בגין מחלה

תוגש לא יאוחר משבוע ימים הוגשה בקשה בכתב ובצירוף אישור רפואי, ושהבקשה 

   .לאחר סיום הקייטנה

ימים! גם כשמדובר    5בכל מצב לא יהיה החזר על היעדרות מהקייטנה שאינה מעל 

   ימים בלבד! 5מקסימום ההחזר יהיה על  ימים ויותר  6-מי שהחסיר מ בבעיה רפואית!
 

 הפסקת פעילות .5

 להנהלת הקייטנה שמורה הזכות ונתונה הסמכות למנוע המשך השתתפותו של ילד 

או סיכן את שלומו  אשר התנהגותו אינה הולמת ופוגעת בילדים אחרים,בקייטנה 

ובטחונו ו/או סיכן את שלומם וביטחונם של משתתפים אחרים ו/או הפר את הוראות  

   המדריכים והרכזים.

 ביטחון ובטיחות  .6

 יות קייטנות קיץ כפופות להוראות הבטיחות והביטחון של משרד החינוךא. כל פעילו

הקייטנה , ילדים שהתנהגותם תסכן   יעל הילדים להישמע להוראות המדריכים ורכז. ב

 .יוצאו לאלתר מהקייטנה  -את עצמם או את חבריהם 

ג. ההגעה למתחם הקייטנה והחזרה ממנו הינה באחריות הבלעדית של ההורים 

 . 19החדש ברחוב הראל חניה בשפע במתחם   בהתאם לשעות הפעילות.

 למתחם החדש בסניף ריאלי         על ההורים להגיע בסוף היום על מנת לקחת את ילדם  ד.     
 חיפה 19חטיבה אחוזה רחוב הראל           
 חוץאין לשלוח את הילדים בסוף היום לשער הכניסה או לבקשם לחכות להם מ             
 ם! כדבר זה מהווה סכנה בטיחותית לילד למתחם!             

 
 רפואה  .7

 א. את הקייטנה מלווים מע"רים וחובש צמוד. 

ב. ילד שאינו בריא, יש לעדכן זאת בפרטי ההרשמה ולציידו באישור רפואי ובתרופות 

יש לתאם עם המע"ר או החובש ולעדכן אותם בבעיה ו/או תכשירים מתאימים. 

 !השתתפותו בקייטנה באחריות ההורים בלבד הרפואית.

 



 
 מזון במסגרת הקייטנה .8

 לחמניה עם חומוס/גבינה/שוקולד.  –א. הילדים יקבלו ארוחת עשר 

 מנה בשרית או צמחונית עם תוספות  ב. הילדים יקבלו ארוחת צהריים חמה וכשרה.

ג. ילדים בעלי רגישויות למזון, הזקוקים למזון מיוחד, על ההורים חובה לציין זאת 

  לפי רגישות המזון בשורה "מצב רפואי" בפרטי ההרשמה. ארוחת הצהריים תותאם

(לא ינתן קיזוז ארוחת הבוקר תהיה באחריות ההורים אך  .וזאת במידת האפשר!

 בתשלום עבור החזרי מזון).

 

 תכנית הקייטנה .9

 א. תכנית הקייטנה תועבר להורים ע"י המדריכים/ במייל עם תחילת הקייטנה. 

 . ב. ייתכנו שינויים בתכנית הקייטנה ע"פ הצורך 

 השתתפות הילד/ה בפעילות הקייטנה במתחם. ג. ההורה מאשר 

   .ד. ההורה מאשר יציאת ילדו לפעילות מחוץ למתחם הקייטנה במסגרת הקייטנה

 )(היציאות במידה ותתקיימנה לבוגרי כיתות ב' ומעלה    

 סום בחוברת ה. ההורה מאשר שימוש בתמונות הילד שצולמו בקייטנה לרבות פר

 לטובת הקייטנה בלבד! הקייטנה/ אתר הקייטנה.     

 ות בבריכה בהתאם להגבלות אשר  ו. ההורה מאשר את השתתפות בנו או בתו בפעיל

 . נו בטופס ההרשמה המקוון צוי   

 

 אישור רישום ותשלום  .10

בעת סיום ההרשמה ישלח אישור הרשמה במייל המכיל את תאריכי הקייטנה ואישור  

 התשלום. 

 

 מדיניות פרטיות .11

לא שומרת   2000. קייטנות PCIמתבצעת על פי תקן    2000ההרשמה לקייטנות 

 לעצמה את פרטי כרטיסי האשראי ואינה מעבירה פרטי לקוחות לצד ג'. 

 
 
 



 
 אישור דיוור 

, אני מאשר קבלת מידע חיוני במייל  2022 קיץבעת רישום ואישור התקנון של קייטנת 
/  SMS  2000הכולל עדכונים, ובקשות הקשורות באופן ישיר לפעילות קייטנות  .

באפשרותך לבטל קבלת מסרים ע"י שליחת מייל לכתובת:  
kaytanot2000@gmail.com 

 
יש לצייד את הילד מידי יום בתיק, כובע, בקבוק מים, בגד ים, מגבת ובגדים להחלפה (בימי   .12

   .בריכה), קרם הגנה, תרופות (במידת הצורך)

 

 בטוח ומהנה לילדים ולהורים ירוק, בברכת קיץ                    
 2000הנהלת קייטנות                    


