פברואר 2020

נופשון לוחמי הגטאות פסח 2020
משפחות יקרות שלום,
לראשונה בחופשת הפסח נתארח לנופש שיתקיים בבית
הארחה שבקיבוץ לוחמי הגטאות.
בתכנית :הפעלות ,טיולים ומגוון פעילויות מהנות וחווייתיות
לכם ולילדכם .תכנית מלאה תשלח לנרשמים טרם הנופשון.
הנופשון יתקיים בימים א'  -ג'.12-14/04/2020 ,
ההסעה לנופשון וממנו הינה באחריות המשפחות.
כניסה לאתר בית וקיט – נופש כפרי לוחמי הגטאות
https://www.baitvkait.co.il/

מחירי המלון עבור שני לילות על בסיס חצי פנסיון:
נופש על הרצף האוטיסטי

טופס השמה עבור  3יחידות נופשון

יחיד בחדר גן

₪ 1640

זוג בחדר גן

₪ 2000

זוג בסוויטה

₪ 2390

תוספת ילד מגיל שנתיים בסוויטה

₪ 500

תינוק עד גיל שנתיים

100

• התשלום הינו ישירות למלון טרם תחילת הנופשון.
• קבלת חדרים החל מהשעה  .14:00החדרים אינם מוכנים לפני ,ולכן מומלץ לא להקדים.
• פינוי החדרים עד השעה .11:00
• המלון כשר לפסח לאוכלי קטניות בשרויה .לא תוגש ארוחת צהריים במלון.
• שירותים נוספים מהמלון – בתשלום ישיר של ההורים למלון.
דמי ביטול:
• הרישום מותנה בדמי רישום לאלו"ט בסך  ₪ 500אשר מהווים מקדמה וחלק מהתשלום למלון.
•

ביטול עד חודש לפני קיום הנופשון ללא דמי ביטול.

•

ביטול חודש עד שבועיים לפני הנופשון – ייגבו  50%מדמי הרישום (.)₪ 250

•

ביטול שבועיים עד שבוע לפני הנופשון – דמי הרישום ייגבו במלואם (.)₪ 500
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•

ביטול שבוע לפני הנופשון ופחות  -על פי דרישת המלון המשפחה תשלם מלוא הסכום של עלות
הנופשון למלון.

חניכים עם אוטיזם המוכרים במשרד הרווחה  -זכאים לקבל טופס השמה לנופשון ,המהווה את
התשלום עבור החניך .יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית ולבקש טופס השמה לפי
הפרטים הבאים :שם המסגרת :נופשון אלו"ט בלוחמי הגטאות ,סמל מסגרת,201478 :
סמל תעריף ,4609 :בציון תאריך הנופשון 3 ,יחידות נופשון.
את הטופס יש להעביר לידי רחל מוטביינור לכתובת :אלו''ט ,רח' כורזין  ,1גבעתיים .5358301
העתק של הטופס ניתן לשלוח לפקס  03-7238360או בדוא"ל .rishum@alut.org.il


מקומכם במסגרת אינו מובטח עד להסדרת התשלום ושליחת טופס ההשמה חתום.



מספר המקומות מוגבל.



קיום הנופשון מותנה באישור משרד הרווחה.

להתחלת ההרשמה לחצו כאן .במידה ונתקלתם בבעיה במילוי הטופס ,השאירו הודעה בתא הקולי
בטלפון 03-6296670 :וניצור עמכם קשר בתוך  72שעות להשלים את הרשמתכם .ההרשמה תתבצע
דרך האתר או הטלפון המצורף בלבד.

מצפים לראותכם!
בברכת חופשת פסח מהנה,
צוות הפנאי ,אלו"ט
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