
 

 5718185-03, פקס 5718188-03, טל. 53583, גבעתיים  1רח' כורזין 
 580064335, אישור מוסד ציבורי לקבלת תרומות580064335עמותה רשומה מס' 

 139903, חשבון מס'  500בנק הפועלים בע"מ ת"א , סניף 

2018 יוני  

 קייטנת גלישת גלים באשדוד קיץ 2018
 

 להורים שלום רב,

גל, ועמותת אלו"ט -מועדון ליגם השנה כבר בפתח ו הקיץ

 הקיץ.בחופשת מיוחדת קייטנה בהפעלת פעולה  משתפים

במועדון  19-22/8/2018הקייטנה תתקיים בתאריכים 

 .08:30-13:30גל בין השעות -ליהגלישה 

 .היודעים לשחות 8-16בגילאי  ,עם אוטיזם הלומדים בבתי ספר רגיליםהקייטנה מיועדת לחניכים 

 .את רזי גלישת הגליםיתנסו וילמדו  החניכיםקייטנה מסגרת הב

 הפעילות כוללת:

 לימוד עיוני  תרגול מעשי  פעילות חברתית 

   משחקי חוף בילוי משותף 

 –בעת הכניסה למים ילווה כל חניך על ידי מתנדב מטעם האקדמיה לגולשים  – צוות הדרכה אישי** 

 העמותה לקידום הגלישה באשדוד.

 הרגישות לקור. גלישה, המאפשרת כניסה למים ומונעת את חולצתכל חניך יקבל  – לבוש* 

 ,אוכל (,ים טייץ מומלץ לשמש לרגישים) בגדים להחלפה,* יש לשלוח את ילדיכם עם: מגבת, 

 .וקרם הגנה לים לרגישים שחייה משקפתבקבוק מים אישי, 

 ההסעה לקייטנה וחזרה הינה באחריות ההורים. 

 ₪. 510 ובנוסף תשלום של(, הסכוםאו תשלום בגובה ) עלות הקייטנה הינה טופס השמה

שיוחזרו ₪  50תיתנן הנחה על סך  2018-2020שנת ששילמו את דמי החברות של לחברי אלו"ט 

 לאחר הרישום.

 התשלום יגבה בעת הרישום.

 במידה והרישום יבוטל עד שבועיים מיום פתיחת המסגרת, יוחזרו דמי הרישום במלואם. 

דמי ₪  50במידה והרישום יבוטל פחות משבועיים מיום פתיחת המסגרת, יוחזר הסכום בניכוי של 

 רישום.

 חלק המהווה לקייטנה השמה טופס לקבל זכאים – עם אוטיזם המוכרים במשרד הרווחה חניכים

 .מהתשלום
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₪  43 -דרשת השתתפות הורים קבועה על סך( נ2017)החל מקיץ  על פי הנחיות משרד הרווחה

 .ללשכת הרווחה ברשות המקומית. התשלום יבוצע ישירות קייטנהכל ל טופס השמה עבור

 השמה טופס ולבקש המקומית ברשות הרווחה ללשכת לפנות יש ההשמה טופס את לקבל כדי

 :הבאים הפרטים לפי לקייטנה

 4701סמל תעריף:  201479סמל מסגרת: , גלישה אשדוד קייטנת אלו"טשם המסגרת: 

 .19-22/8/2018תאריכים ב

 : לכתובתזילבר יחזקאל  אינהידי ל להעביר יש הטופס את

 .5358301 גבעתיים, 1 כורזין' רח, ט''אלו

 .rishum@alut.org.ilאו בדוא"ל  7238360-03 לפקס לשלוח ניתן הטופס של העתק

 

 מקומכם במסגרת אינו מובטח עד להסדרת התשלום והעברת טופס ההשמה לידי אינה.

 פתיחת הקייטנה מותנית באישור משרד הרווחה.

 כאןלהתחלת ההרשמה לחץ 

הודעה במידה ואין נגישות למחשב או שנתקלתם בבעיה במילוי הטופס, ניתן להתקשר ולהשאיר 

 .03-6296670בטלפון שמספרו: 

 ,קיץ מהנהבברכת 

 מצפים לראותכם!

 בוטחשירן בו

 גל-לימועדון 

 08-854022 ,054-6350086 
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