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2020פברואר   

 2020פסח  - באשדוד ישת גלים קייטנת גל

 

 להורים שלום רב, 

 . ת הגלישה בחול המועד פסח קייטנממשיכים בועמותת אלו"ט   גל-מועדון לי 

 , ד-אימים   12-15/04/2020בתאריכים  הקייטנה תתקיים  

 . 09:00-13:30גל בין השעות -לי הגלישה במועדון 

 ההסעה לקייטנה וחזרה הינה באחריות ההורים.  

  ,עם אוטיזם הלומדים בבתי ספר רגילים הקייטנה מיועדת לחניכים 

 . היודעים לשחות  8-16בגילאי 

 . את רזי גלישת הגליםיתנסו וילמדו  החניכים קייטנה מסגרת הב

 הפעילות כוללת: 

  לימוד עיוני   תרגול מעשי   פעילות חברתית 

    משחקי חוף  בילוי משותף 

בעת הכניסה למים ילווה כל חניך על ידי   – צוות הדרכה אישי** 

 העמותה לקידום הגלישה באשדוד.  –מתנדב מטעם האקדמיה לגולשים 

 גלישה.   וחליפת  גלשן  כל חניך יקבל – ציוד אישי * 

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

 . וקרם הגנה לים  לרגישים  שחייה  משקפת בקבוק מים אישי, 

 התשלום יגבה בעת הרישום.  .₪ + טופס השמה )או תשלום בגובה הסכום(  510: עלות הקייטנה

 ₪.  50סך בתיתנן הנחה  2018-2020לשנים חברות  דמי ששילמו לחברי אלו"ט 

 : הרישוםהחזר במקרה של ביטול 

 יוחזרו דמי הרישום במלואם.    :עד שבועיים מיום פתיחת המסגרת  •

 ₪ דמי רישום.  50יוחזר הסכום בניכוי של   :פחות משבועיים מיום פתיחת המסגרת  •

דרשת השתתפות  נ, עבורו לקבל טופס השמה ם זכאי - במשרד הרווחה  ים המוכר אוטיזם עם חניכים

. יש לבקש טופס  ללשכת הרווחה ברשות המקומית ישירות אשר תשולם  ₪  43 -הורים קבועה על סך

    , 201479סמל מסגרת: , אשדוד גלישה  קייטנת אלו"ט שם המסגרת:  לפי הפרטים הבאים: השמה 

 . 04/2020/15-12תאריכים: ,  4701סמל תעריף: 

 . 5358301 גבעתיים,  1 כורזין' רח , ט ''אלו  : לכתובתידי רחל מוטביינור  ל  להעביר   יש טופס ה את

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

mailto:rishum@alut.org.il
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  .מקומכם במסגרת אינו מובטח עד להסדרת התשלום ושליחת טופס ההשמה חתום 

  המקומות מוגבל מספר . 

  נרשמיםספר מינימלי של במהרווחה ובאישור משרד   מותניתפתיחת הקייטנה . 

 

תא הקולי  הודעה ב השאירונתקלתם בבעיה במילוי הטופס, . במידה וכאן צולהתחלת ההרשמה לח 

 . שעות להשלים את הרשמתכם  72וניצור עמכם קשר בתוך  03-6296670: בטלפון

 . הטלפון המצורף בלבד דרך האתר או  ההרשמה תתבצע  

 

 ! מצפים לראותכם

 ,חופשת פסח מהנהבברכת 

 

 בוט חשירן בו 

 גל -מועדון לי

 08-854022  ,054-6350086 

 

 

https://srv.alut.org.il/alutreg/base/registration_page.php

