בס"ד

חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון
מחלקת חינוך טלפון  09-7778020 :פקס 15397778020 :דו"אלhinuh@kedumim.org.il :

טופס הרשמה לקייטנת בית ספר כיתות א'-ד' קיץ תשע"א 2011-
שם האב /אם

שם משפחה

שכונת מגורים
לבחירתכם מס' אפשרויות:
מחזור ראשון :א' תמוז  -י"ט תמוז3-21/7 ,

טלפון בית _______________ נייד

ההרשמה לא כוללת הסעה.
הסעה בתשלום 100 :ש"ח

בשעות  – 13:30 – 8:00מחיר הקיטנה₪ 640 :
בשעות  – 15:30 – 8:00מחיר הקיטנה – ₪ 850 :כולל הזנה.

סיום ההרשמה בתאריך-
כ"א סיון .23/6
לאחר תאריך זה
תוספת של  10%ממחיר הקיטנה!

בשעות  – 15:30 – 8:00מחיר הקיטנה – ₪ 750 :לא כולל הזנה.
מחזור שני :כ"ב תמוז  -ח' אב8/8 – 24/7 ,
בשעות  – 13:30 –8:00מחיר הקיטנה.₪ 460 :
בשעות  – 15:30 – 8:00מחיר הקייטנה - ₪ 640 :כולל הזנה.
בשעות  – 15:30 – 8:00מחיר הקייטנה - ₪ 540 :לא כולל הזנה.
פרטי הילדים :

שם הילד/ה
ושם משפחה

כיתה

מין

קיטנה עד
13:30

קיטנה עד 15:30
ללא הזנה

קיטנה עד
15:30
כולל הזנה

מחזור ראשון:
א' תמוז  -י"ט תמוז,
3-21/7

מחזור שני:
כ"ב תמוז  -ח' אב,
8/8 – 24/7

סה"כ לתשלום ______________ :

*** פתיחת הקייטנה מותנית במספר משתתפים

הנחות :המעוניינים בקבלת הנחה ,מתבקשים לפנות בכתב לפקס ,15397778020 :למיילhinuh@kedumim.org.il :
או לת.ד .של המועצה עד לתאריך י"ח סיון  – 20.6לאחר תאריך זה לא תתקבלנה פניות!
נא סמן את אופן התשלום:
 למשלמים מיסי מועצה בהו"ק בנקאית או בהו"ק באשראי -דרך ההוראה הקיימת.
)החיוב יבוצע בנפרד מתשלום המיסים ,בהו"ק בנקאית -כל  11לחודש ,בהו"ק באשראי -ביום ביצוע הפעולה(.
מס' תשלומים) 1 – 2 – 3 :נא להקיף בעיגול(
 חיוב בכרטיס אשראי )לשאינם משלמים באמצעות המיסים(.
חברת האשראי_____________
שם בעל הכרטיס:
תוקף__ 3) cvv2 __/__/ספרות אחרונות בגב הכרטיס(

מס' כרטיס אשראי:

חתימת בעל הכרטיס

ת"ז בעל הכרטיס:
 תשלום בהמחאה )רצ"ב לטופס הרישום(
 תשלום במזומן )רצ"ב לטופס הרישום(

למשלמים בהו"ק/כרטיס אשראי ניתן לשלוח את הטופס לפקס שמספרו  15397778020או לדוא"ל-
) hinuh@kedumim.org.ilנא לוודא הגעת הטופס(.

את הטופס יש לשלוח למח' חינוך – רישום לקייטנה
הרשמה ללא תשלום מראש – לא תתקבל !

