תאריך שליחת הטופס________:

הסכם השתתפות ב"ג ים של החופש הגדול" ש ת תשפ"א 2021

יש לקרוא בעיון את ההסכם  ,למלא באופן ברור וקריא

ולשלוח את הפרטים לפקס  077-6070112או למייל Zhaharon@nycc.org.il
פרטים אישיים של הילד/ה:
ת.ז

שם משפחה

שם הילד

ת .לידה

שם גן הבוקר

כתובת הגן

כתובת מגורים

ז/

טלפון חירום

פרטי ההורים:
ת.ז הורה

שם הורה

מקום העבודה של ההורה וכתובת

שם הורה וסף

ייד

ת.ז הורה

מקום העבודה וכתובת של הורה וסף

ייד

דואר אלקטרו י:

הצהרת בריאות ) :א להקיף בעיגול(



א ו מצהירים כי לא ידוע ל ו על כל בעיה רפואית אצל הילד/ה.
במידה וקיימת בעיה רפואית/אלרגיה א לפרט מטה וב וסף להצטייד באישור רפואי מתאים
מהרופא המטפל:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

מוקד צהרו י ג י ילדים עירו יים בהפעלת מת "ס ווה יוסף ,הרב משאש  1חיפה
שעות פעילות :ימים א'-ה' בין השעות 8:00-19:00
טלפון  | 1700-55-22-75פקס | 077-6070112 :מיילzhaharon@nycc.org.il :
אתר אי טר טwww.zaharonim-haifa.org.il :

תק ון רישום "לג ים של החופש הגדול"-קיץ 2021
הואיל ומת "ס ווה יוסף עתיד להפעיל ,בחופשת הקיץ תשפ"א קייט ות בג י הילדים בעיר חיפה,
וזאת בכפוף להוראות וה הלים המחייבים של החברה למת ''סים.
והואיל ופתיחת קבוצת הגן/הצהרון כאמור מות ית במספר מי ימום של רשמים על פי שיקולי
ה הלת המרכז כאמור בהסכם זה.
והואיל וההורים מעו יי ים לשלוח את הילד/ה לקייט ה ,ולהתקשר לשם כך עם מת "ס ווה יוסף
בהסכם

לפיכך הוסכם ,הות ה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
.1מיקום מועדי פעילויות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

קייט ת הקיץ הי ה מסגרת חי וכית העשרתית לילדים הפועלת בחופשת הקיץ.
שעות פעילות הקייט ה בין השעות  07:30-13:00בימים א'-ה' ,להלן רישום יום קצר.
תי תן אפשרות לרישום למסגרת המשך עד השעה  , 17:00להלן הצהרון.
ככלל תופעל הקייט ה על ידי סייעות מובילות בעלות רקע ו יסיון בעבודה בגיל הרך ,של
המת "ס .אולם איך בכך כדי למ וע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום
אם יהיה בכך צורך שיועסקו מעל לעת.
המת "ס רשאי לערוך על דעתו הבלעדית שי ויים במב ה הקבוצות ע''י איחוד ו/או פיצול
קבוצות קיימות בהתאם למספר הילדים ה רשמים לקייט ה.
מובהר בזאת כי לא תפתח קייט ה עבור קבוצה של פחות מ 20ילדים ,במקרה כזה המת "ס
יודיע להורים ,וההורים יוכלו לבחור אם להשתלב בקייט ות ג ים סמוכות או לקבל את כספם
בחזרה.
הקייט ה פועלת במחזור הראשון ע"פ מתווה הקול הקורא" -הג ים של החופש הגדול".
הקייט ה מאושרת ע"י משרד החי וך ועומדת בכל תק י הבטיחות והביטחון של רישום
קייט ות ,משרד החי וך.
הקייט ה פעולת ע"פ ה חיות משרד החי וך והבריאות בהתאם למדי יות המשת ה

הפסקת השתתפות הילד ביוזמת ההורה
י.

ה רשמים רשאים לבטל את הרישום בכפוף למדי יות ביטול לפי חוק הג ת הצרכן 04/2020
יש להעביר את הבקשה בכתב לדוא"ל  /למייל /פקס / 077-6070112במייל
.Zhaharon@nycc.org.il

הפסקת השתתפות הילד ביוזמת המת "ס
יא .מת "ס ווה יוסף רשאי להשעות ילד באם הת הג באלימות הן כלפי הילדים והן כלפי הצוות
ו/או הת הג באופן לא מקובל.
יב .מת "ס ווה יוסף רשאי להפסיק את השתתפות של הילד בקייט ה כי הילד אי ו מתאים
להשתתף במסגרת הקייט ה וזאת בשל סיבה חברתית ,משמעתית ,בריאותית או כל סיבה
אחרת ,זאת לאחר דיון מול צוות הקייט ה ,הרכזת וההורים
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.2מחיר ההשתתפות בקייט ה יהיה כדלקמן:
א .מחזור ראשון בתאריכים  7.21.1.7-22בין השעות  07:30-13:00בעלות של ) ₪ 300קייט ה
מתוקצבת ע"י משרד החי וך( .לא תתקיים פעילות בתשעה באב ,בתאריך .18/07/21
ב .מחזור ראשון ₪ 700 :השלמה לצהרון בין השעות 13:00-17:00.
ג .סה"כ עלות יום ארוך מחזור ראשון )בוקר +צהרון( הי ה .₪ 1000
ד .מחזור ש י בתאריכים  25.7-12.8.21בין השעות  07:30-13:00בעלות  ₪ 580בסבסוד
עיריית חיפה.
ה .מחזור ש י ₪ 700:השלמה לצהרון בין השעות .13:00-17:00
ו .סה"כ עלות יום ארוך מחזור ש י )בוקר +צהרון( הי ה .₪ 1280
ז .מובהר בזאת כי לא יתאפשר רישום על בסיס ימים בודדים.
ח .מובהר בזאת כי לא יי תן החזר בגין אי הגעת הילד לקייט ה מכל סיבה שהיא.
ט .מובהר בזאת כי אין ה חות מכל סוג שהוא בתקופת הקייט ה )למעט חריגים לתקופת
קייט ת הבוקר בלבד ללא הצהרון שיועברו דרך עיריית חיפה(
י .אמצעי התשלום .1 :כרטיס אשראי שיחויב ב  27.6.2021עבור מחזור א'.
 .2כרטיס אשראי שיחויב ב  25.7.2021עבור מחזור ב'.
 .3צ'קים -ע"פ ת אים שיפורטו במעמד ההרשמה.
 .4מזומן על כל הסכום.
יא .במקרה של צ'ק שחוזר הלקוח יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהחזרתו ריבית והצמדה.
יב .מובהר ,למען הסר ספק ,כי אי עמידה בתשלום כלשהו ,תגרור הפסקה מידית של
השתתפות הילד בקייט ה.
יג .יש להגיע עם ארוחת עשר :כריך ובקבוק מים.

מי רשאי לאסוף את הילד בתום הקייט ה?
האם הורי הילד מתגוררים באותו הבית?

האם הילד משתלב בקייט ה מגן חי וך מיוחד?
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 .3תשלומים ומחירים

א לסמן את האפשרות

המבוקשת )אין אפשרות לבחור צהרון

בלבד(
מחיר ההשתתפות בקייט ה יהיה כדלקמן:
מחזור א' בין התאריכים 1/7-22/7
 בוקר בלבד בתקצוב משרד החי וך לתקופת הקייט ה בין השעות 07:30-13:00
בעלות .₪ 300
 יום ארוך כולל צהרון בעלות של ) ₪ 1000בוקר +צהרון( בין השעות
 ,07:30-17:00על בסיס מקום פ וי.
מחזור ב' קייט ת מת "ס בין התאריכים 25/7-12/8
 בוקר בלבד לתקופת הקייט ה בין השעות  07:30-13:00בעלות  ₪ 580בסבסוד
עיריית חיפה.
 יום ארוך כולל צהרון בעלות של ) ₪ 1280בוקר +צהרון( בין השעות
 ,07:30-17:00על בסיס מקום פ וי.

א ו מבי ים ומסכימים לאמור לעיל וחותמים על כך מרצו ו החופשי.
ולראייה באו הצדדים על החתום

______________________
ההורים

_____________________
ה הלת הצהרו ים

הסכם ערך ו חתם ביום.___________________:
באמצעות :פקס ___________מסירה יד ית _______מייל___________ )סמן(
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לרישום באמצעות כרטיס אשראי
א א מלא את הפרטים הבאים ושלח את הפרטים לפקס  077-6070112או למייל
Zhaharon@nycc.org.il

סוג כרטיס האשראי :

מספר הכרטיס האשראי:

תוקף כרטיס האשראי:

שם בעל הכרטיס:

ת.ז בעל הכרטיס:

ללא מילוי אמצעי תשלום הרישום לצהרון לא ייקלט
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