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תקנון הרישום 
קייטנות פסח 

תש״פ

קייטנות פסח ייפעלו בין התאריכים 31.3-6.4.2020, סה"כ 5 ימים )לא כולל ימי ו'(, לכיתות החט"צ וגני הילדים בין השעות   .1
7:30-13:00 ולתלמידי כיתות א׳, ב׳, ג׳ בין השעות 08:00-13:00.

 www.hironit.co.il דרכי רישום: הרישום באמצעות כרטיס אשראי יעשה באמצעות אתר האינטרנט של החברה העירונית  .2
רישום באמצעות המחאות ו/או מזומן יעשה במוקד חטיבת הגיל הרך, תרמ"ב 7 קומת כניסה.

בימים א׳-ה׳ בין השעות 9:00-17:00 בתקופת ההרשמה המפורטת מטה בלבד.  
מועדי רישום:  .3

• הרשמה מוקדמת לילדי הצהרונים בכיתות א' - ג' בלבד תערך החל מתאריך 5.3.2020  ועד לתאריך 11.3.2020 בשעה 16:00  
• הרשמה למשתתפים חדשים החל מתאריך 12.3.2020 עד לתאריך 21.3.2020 בשעה 16:00  

ילדי צהרונים בחטיבה צעירה וגני ילדים אין צורך ברישום ותשלום נוסף.  
תנאי תשלום: למשלמים בכרטיס אשראי החיוב יבוצע במעמד הרישום.  .4

את התשלום באשראי ו/או בהמחאות ניתן לפרוס עד 2 תשלומים ללא ריבית.  
במקרה בו לא הוסדרו התחייבויות כספיות לחברה העירונית, בין היתר במקרה של אי כיבוד המחאות תהיה החברה העירונית   

רשאית לבטל את הרישום לקייטנה בשיקול דעתה הבלעדי.
על ההורים יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים עקב המחאות חוזרות שלא כובדו.  

ביטולים/החזרים/שינויים: לא יתקבלו דרישות לביטולים ו/או להחזרים כספיים החל מתאריך 25.3.2020.  .5
החברה  של  האינטרנט  באתר  מקוון  טופס  מילוי  דרך  ורק  אך  יתבצע  לעיל,  המצוינים  לתאריכים  עד  לקייטנה  רישום  ביטול   

העירונית www.hironit.co.il. החברה העירונית לא תקבל ולא תתייחס להודעות בע"פ ו/או בקשת ביטול בדיעבד.
ביטול ההשתתפות בקייטנה מכל סיבה שהיא תחייב את הנרשם ב- 30 ₪ דמי ביטול.  

פתיחת הקייטנה מותנית במס' מינימום של 25 נרשמים. במידה ולא, החברה העירונית תתן את האפשרות לעבור לגנים סמוכים   .6
ובשכונות סמוכות, על פי ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

במקרה של שיפוצים במבנה בו מיועדת להתקיים קייטנה, הקייטנה והילדים יועברו לגנים/ בתי ספר הסמוכים או לשכונות   .7
הסמוכות.

ההגעה והאיסוף ממתחם ביה"ס הינו באחריות ההורים בלבד.  .8
הגעה ואיסוף ממתחם בגני הילדים הינו באחריות ההורים, אלא אם ביקשו אחרת מראש ובכתב בלבד.  .9

לחברה העירונית הזכות להפסיק את פעילותו של ילד בקייטנה בשיקול דעתה הבלעדי, לאחר שיחה עם ההורים, בשל אי   .10
התאמה ו/או התנהגות בלתי הולמת.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה העירונית תהא רשאית לסגור ו/או להפסיק את פעילות הקייטנה במקרה של שעת   .11
חירום או כל סיבה אחרת המהווה כוח עליון וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

אני מאשר כי ילדי יצולם במסגרת הקייטנה.  .12
אני נותן בזה את אישורי לעשות שימוש ופרסום של תוצרי הצילום של ילדנו/תנו, אשר נלקחו במסגרת פעילויות הקייטנה.  .13

להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לשינויים בצוות הקייטנה בתכנים ובפעילויות הקייטנה, ט.ל.ח.  .14
למוקד מידע ושרות לקוחות:  

moked@hironit.co.il :טלפון: 03-9499966 | מייל  

תאריך: ________________     שם מלא של ההורה:  ____________________

עקבו אחרינו ב-     ילדות ראשונית


