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  2020 יולי

 2020 קיץ באר שבעקייטנת אלו"ט 

 להורים ולחניכים שלום רב,

 :ומעלה תיערך 6המיועדת לחניכים מגיל  הקיץקייטנת 

 .16-19/08/2020בימים ראשון עד רביעי,  - 1מחזור 

 .23-26/08/2020בימים ראשון עד רביעי,  – 2מחזור 

 *ניתן להירשם למחזור אחד בלבד!

  .08:30-15:00בין השעות  הפעילות תתקיים

 .לפעילות במקום אחר קייטנה זו הינה "קייטנה על גלגלים", בכל יום נוסעים

 הסעות לקייטנה וחזרה באחריות ההורים. .באר שבע 2בכפר האירוסים, רחוב לאה רבין  נפגש

 התשלום יגבה בעת הרישום. .טופס השמה )או תשלום בגובה הסכום(₪ +  390: עלות הקייטנה

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

 :החזר במקרה של ביטול הרישום

 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 םזכאי - במשרד הרווחה יםהמוכר אוטיזם עם חניכים

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

סמל    , 201479סמל מסגרת: , באר שבעקייטנת אלו"ט  שם המסגרת: לפי הפרטים הבאים:השמה 

 .תאריכי מחזור הקייטנה אליו נרשמתםבציון , 4701תעריף: 

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

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

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

  המקומות מוגבלמספר. 

  נרשמיםספר מינימלי של במבאישור משרד הרווחה ו מותניתפתיחת הקייטנה. 

תא הקולי הודעה ב השאירונתקלתם בבעיה במילוי הטופס, . במידה וכאן צוההרשמה לחלהתחלת 

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

 .בלבדהטלפון המצורף דרך האתר או ההרשמה תתבצע 

 מצפים לראותכם!

 מהנה, קיץחופשת בברכת 

 צוות הפנאי אלו"ט

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