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טופס הרשמה צהרון  /מועדונית
לכבוד :העמותה לשרותי חינוך ותרבות – ניר צבי.
אני מבקש/ת לרשום את הילד/ה:
_____________ ___________________
שם משפחה
שם פרטי
גיל הילד/ה_______________ :

זכר  /נקבה

__________________________
כתובת

מסגרת לימודים :ט.ט.חובה  /ט.חובה  /חובה  /כיתה ______

ל  :צהרון  מועדונית החל מתאריך ___________ :מספר ימים בשבוע _____ :לשנת :תשע"ח )(2017-2018
עלויות ב ₪
שבוע מלא ארבעה ימים שלשה ימים יומיים מדצמבר חד יומי/חד פעמי
חצי יום125 :
735
945
1050
הרשמה מוקדמת-תושבי ניר צבי בלבד
630
יום מלא165 :
830
1050
1150
הרשמה מאוחרת
דמי רישום ע"ס  ₪ 300ישולמו בעת ההרשמה ויזוכו מהתשלום הראשון של שנה"ל.
במקרה של ביטול הרשמה לא יוחזרו דמי הרישום ,לאחר חודש מרץ לא ניתן לבטל השתתפות ילד בצהרון.
 יש להודיע על ביטול השתתפות או שינוי במספר הימים עד ל 13-בחודש ,עבור החודש העוקב ,כולל הודעות על ביטול השתתפות
לפני פתיחת שנת הלימודים .ביטול/שינוי יחשב רק אם יתקבל בכתב במשרדי העמותה.
 ידוע לי כי רישום לצהרון  /מועדונית יתבצע רק עם טופס תשלום וטופס הרשמה חתומים ושיש להביאם למשרד העמותה.
 שעות הפעילות :משעת סיום גן/ביה"ס ועד  ,16:30בחופשות .8:00-16:00 :חופשת חנוכה .16:30 :איחור בשעת איסוף הילד יחייב
ב 25 -ש"ח על כל רבע שעה או חלק ממנה.
 במקרה של נסיעה מתוכננת לחו"ל הנמשכת יותר משבוע ,תינתן הנחה של  50%על תקופת ההעדרות .מותנה בהודעה בכתב ובהתאם
לנוהל הודעה על ביטול.
אני מצהיר בזאת כי אין לבני/בתי מגבלה בריאותית המונעת ממנה/ו לשהות בחברת ילדים.
בני/בתי סובל/ת מרגישות ל.____________________________________:
 אני מאשר לחייב פרטי כ.א .שנמצאים בעמותה.
פרטי המבקש____________ ________________ _____________________ :
טלפון נייד
מספר ת.ז.
שם פרטי ומשפחה
________________________________________________
דוא"ל
 הנני מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את כל הכתוב לעיל.
 הנני מצהיר שכל הפרטים שסופקו על ידי ,בטופס זה ,נכונים.
 ידוע לי כי פתיחת הקבוצות והרכבן תלויים במספר הנרשמים.

___________________
תאריך

______________________
חתימה
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