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 בחוות המרחב הפתוח !!! 2018 קיץקייטנת 

 
 הנות מקייטנת קיץ מיוחדתימזמינה את ילדכם ל וות המרחב הפתוחח

 וטבע סוסים, באווירת חופש
 

 

 ם ברכיבהבלי ידע קוד/, עם5-12הקייטנה מיועדת לגילאי 

 .1.7.18-, החל מה8:00-13:30ה', בין השעות -ימים א', בבמחזורים של שבועייםיטנה תתקיים הקי

 בתוספת תשלום  08:00-16:00קיימת אפשרות ליום ארוך בין השעות 

 

  71/-721/   -ראשוןמחזור 

 78/-719/  -מחזור שני

 751/-762/  -מחזור שלישי

 722/-82/  -מחזור רביעי

 729/-89/  -מחזור חמישי

 

 ניתן להאריך את המסלול בשבוע נוסף במחיר מבצע *

 ן לפצל מחזוריםנית **

 פתיחת כל המחזורים מותנת במינימום נרשמים*** 

 

ה מוסמכים, מדריכי רכיבה טיפולית, , מדריכי רכיבת הקייטנה כולל: מדריכים חברתייםצוו

 וצוות לוגיסטי ומקצועי.  מטפלים באמצעות בעלי חיים

 

 : , בין השארבתוכנית

 )על פי רמת רכיבה(ים רכיבה קבוצתישיעור   

 הכוללים טיפול בסוס באמצעות משחקים חווייתייםשיעורי קרקע   

 EAGALAעם סוסים משוחררים בשיטת ותקשורת סדנת משחק   

 והנאה סדנאות יצירה  

 משחקי חברה וגיבוש  

 ארוחת בוקר  

 עבודות בחווה

 ארוחת בוקר
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 :פירוט העלויות

 

 לא כולל ארוחת צהריים(, 13:30עד  8:00) ₪ 2,400 מחזור קייטנה במסלול הקצר עלות 

 למחזור של שבועיים ₪ 300למסלול קצר  תוספת לארוחת צהריים 

  3,000מחזור קייטנה במסלול הארוך עלות ₪ 

 ובמסלול הארוך  13:30עד  ₪ 1000היא  3-למעוניינים להאריך בשבוע נוסף העלות לשבוע ה(

1300 ₪) 

  350תוספת של  16:00)עבור יום ארוך עד  13:30עד  ₪ 1400עלות שבוע בודד בקייטנה ₪ 

 (לשבוע

  70תוספת ליום ארוך בודד , ₪ 260הרשמה ליום בודד בקייטנה ₪ 

  כוללים דמי ביטוחהמחירים 

 

 :הנחות

 5%  1/6/18הנחת רישום מוקדם תינתן לנרשמים עד 

 100 ₪  אח/ות מאותו בית אב2017הנחה לתלמידי החווה )רוכבים בפועל(, בוגרי קייטנות , 

 אין כפל הנחות 

 

 :ביטול

עבור דמי  ₪ 250בסך  בקיזוז סכוםניתן יהיה לבטל את ההרשמה עד שבועיים לפני הקייטנה, 

 .רישום

 

 הרשמה. יטופסאישור רפואי ו טופס הצהרת בריאות, :טפסים לרישום

 

 

 צוות החווה  - מצפים מאוד לראותכם
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