טופס רישום לצהרון ילדי כיתה א'-ג'

בס"ד

הצהרון יפעל בימים ראשון עד רביעי בין השעות 14:00-16:30
ובימי חמישי בין השעות 13:00-16:30
לוח החופשות יחולק בתחילת השנה
פעילות הצהרון :
ארוחת צהריים חמה הכוללת מנה בשרית פחמימה וירק .לקראת סוף היום יינתן פרי ,
לאחר הארוחה יהיה זמן מנוחה עד שהצוות יתארגן מארוחת הצהריים.
לילדים תהיה אפשרות להכין שעורי בית ולאחר מכן משחק חופשי ,
עלויות הצהרון על פי המתווה החדש שנשלח ב 18/08
עבור צהרון מלא יגבה סכום של ₪ 1100
עבור  4ימים קבועים מראש סכום של ₪ 950
עבור  3ימים קבועים מראש סכום של ₪ 750
עבור  2ימים קבועים מראש סכום של ₪ 550
עבור יום אחד קבוע מראש סכום של ₪ 350
עבור חודש יולי יינתנו פרטים בהמשך
עבור השתתפות בצהרון לפי ימים יגבה 80שח
עבור השתתפות בצהרון במתכונת יום ארוך יגבה סכום של  ₪ 180ליום
תינתן הנחה של  10%על הילד השני
ביטוח יגבה בנפרד בתחילת השנה ₪ 110
*במקרה של נשירת ילד מהצהרון מכל סיבה שהיא יגבה סכום של חודש קדימה
*במקרה של כניסה לבידוד של ילד שלא בגלל הצהרון לא יוחזר תשלום בגין הבידוד
*במידה והצהרון יאלץ להיכנס לבידוד מה  15לחודש לא יוחזר תשלום בגין הבידוד
*במידה והצהרון יאלץ להיכנס לבידוד בין  1לחודש עד  15לחודש יוחזר החלק היחסי של אותו חודש לפי ימי הבידוד
*במקרה של סגר שיתחיל בין  1לחודש ל  14לחודש לא יגבה תשלום עבור ימי הסגר
*במקרה של סגר שיתחיל מה  15לחודש לא יוחזר תשלום עבור אותו חודש
*במקרה של סגר או בידוד שנופלים על ימי חג (חופש בימי חג) יחויבו רק ימי החג
*הורים שיודעים מכל סיבה שהילד לא יגיע לצהרון מתבקשים להודיע על כך יום קודם (.למעט מקרים חריגים)
*הורים השולחים ילד לצהרון על בסיס יומי מחויבים להודיע לפחות יום קודם ולא ברגע האחרון על מנת שנערך עם צוות בהתאם (.למעט
מקרים חריגים )
לפרטים נוספים :
תהילה 0546995886
אבא+טל'

רובי 0546995885
אמא  +טל'

שם הילד

