
 

 

 תקנון רישום למכללת הורים במנהל קהילה עיריית ראשון לציון:

  אוגוסט.שנת פעילות מתחילה בתחילת ספטמבר ומסתיימת בסוף  .1

 .פעילות התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי לפני תחילת ה .2

 אין אפשרות של תשלומים. .3

 שירותים של מכללת הורים.אין הנחות ב .4

 באישור מנהלת מכללת הורים.במספר מינימום של נרשמים פתיחת סדנא מותנית  .5

מכללת הורים רשאית להפסיק פעילות משתתף, אם לא הוסדרה התחייבותו הכספית  .6

 המשתתף יחויב לשלם את חובותיו למכללת הורים עד תום תקופת ההשתתפות.למכללה. 

 מכללת הורים רשאית לשנות את מיקום הפעילות על פי צרכי מכללת הורים. .7

: במידה ובקשת הביטול הועברה שבוע לפני תחילת הסדנא, פעילותביטול השתתפות ב .8

 יוחזר סכום התשלום במלואו. 

 ₪. 50מעבר לשבוע , עד יומיים לפני תחילת מועד הסדנא , ייגבו דמי ביטול בסך:

 עבור כל מפגש.₪  50לאחר תחילת הסדנא, ייגבה תשלום של 

 את המשתתף מתשלום מלא.אי השתתפות הפעילות אינה משחררת 

מפגש שבוטל בשל היעדרות המנחה/מטפל/יועץ תתקיים במועד חלופי, עליו תפורסם הודעה  .9

 מוקדמת ע"י מכללת הורים או מי מטעמה.

 .SMSהנני מאשר/ת קבלת עדכונים על פעילות מכללת הורים באמצעות אימייל , הודעות  .10

, יתכן כי הצילומים ישמשו לצורך אני מאשרת את צילומי במהלך השתתפותי בפעילויות  .11

 פרסות פעילות מכללת הורים.

 

 תקנון רישום ליעוץ/טיפול פרטני:

 .הפעילות היא במשך כל השנה לפי צרכי המשפחה .12

 .למפגש ₪ 180 של מחיר ד"ק ב 50 טיפול משפחתי וזוגי משך כל מפגש .13

 .למפגש₪  250במחיר  דקות 50משך כל מפגש:   ני""ראשו .14

 של מחיר ד"ק ב 50 משך כל מפגששעות אחר הצהריים במסגרות עירוניות יעוץ פרטני ב .15

 למפגש. ₪ 150

 של מחיר ד"ק ב 50 משך כל מפגש)בהמלצת מנהלת/יועצת בי"ס(  יעוץ פרטני בבתי הספר .16

 למפגש. ₪ 50

 למפגש. ₪ 150 של מחיר ד"ק ב 50 משך כל מפגש יעוץ פרטני לגיל הרך .17

 פגישה יהיה פטור מחיוב.שעות לפני ה 24ביטול הפגישה עד  .18

 ₪  50 -שעות ממועד הפגישה יחייב בדמי ביטול בסך של  24 -ביטול הפגישה פחות מ .19

 ביטול פגישה חמש שעות ופחות ביום הפגישה תחויב במלוא התשלום. .20

 הריני מאשר/ת כי קראתי תקנון זה, הבנתי והסכמתי לאמור בו. .21

 תאריך_______________

 שם_______________



 


