הגן של מירב בכפר
בית חם בו אהבה וטבע נפגשים

אנו שמחים שבחרתם להיות חלק ממשפחת "הגן של מירב בכפר"!!!!

טופס הרשמה לשנת הלימודים תשפ"א
**שם משפחה___________________ **שם הילד\ה________________
** ת.ז____________________ **תאריך לידה של הילד___________________
**שם האימא_______________ **טלפון נייד____________________________
**שם האבא________________** טלפון נייד___________________________
**טל בבית **____________________:קופ"ח_____________________ :
**כתובת מגורים :שם היישוב______________________
רחוב_____________________________:
מספר ___________:מיקוד______________:
**דוא"ל למשלוח הודעות__________________________________:
שנת הלימודים תחל ביום 1בספטמבר  2020ותסתיים ביום  6באוגוסט 2021
הגן יפעל בימי א-ה מהשעה  07:30-16:30ובימי ו ( 07:30-12:00בחצי יום עד השעה(13:00) .
ידוע לי כי היעדרות בני/בתי מהגן מפאת מחלה ו\או כוח עליון או מכל סיבה שהיא ,איננה מזכה אותי
בהחזר תשלומים.

חתימה________________:

הגן של מירב בכפר
בית חם בו אהבה וטבע נפגשים

הרשמה תשפ"א
 .1ההרשמה ל"גן של מירב בכפר" הינה לכל שנת הלימודים.
התשלומים הם חודשיים שיועברו מראש בהמחאות דחויות \ הוראת קבע  ,תאריכי ההמחאות עד ל
חמישי ( )5לכל חודש עוקב.
 .2יש להקפיד לרשום על ההמחאות לפקודת  :מירב ערן – תינוקיה בכפר
עבור יום מלא  07:30-16:30התשלום על סך של  ₪ _3250לקבוצת הבוגרים
 ₪ 3500לתינוקיה .
עבור חצי יום עד השעה  ₪ 3000 - 13:00לכל תשלום.
.3

.4

.5
.6
.7

דמי רישום :כדי להבטיח את מקומו של ילדכם עמנו יש להעביר טופס זה מלא ,בצרוף דמי רישום על
סך (. ₪ 500שישמשו לתשלום של ביטוח הילדים)
במקרה של ביטול לא יוחזרו דמי הרישום.
הצטרפותו של ילדכם ל"תינוקיה בכפר" הינה לכל שנת הלימודים.
במידה והנכם מחליטים לעזוב ו/או לבטל הרשמה ,בכל שלב ו/או חודש ומכל סיבה שהיא עליכם
להודיע לנו  30יום מראש ולשלם עבור תקופה זו.
במעמד העברת הטופס החתום יועברו שתי המחאות :
א .ע"ס  500ש"ח דמי רשום וביטוח שנתיים
ב .צ'ק על חשבון תשלום ראשון ,עבור ספטמבר  2020בהתאם (חצי יום\ יום מלא  3000חצי יום
\ יום מלא - 3250בוגרים  3500 ,תינוקיה )
למען הסר כל ספק -הודעת ביטול הרשמה עבור שנה"ל תשע"ט ,החל מהראשון למאי (01.05.20
) תחייב אתכם בתשלום מלא עבור חודש ספטמבר 2020

חתימת ההורים :
** תאריך ______________________ :
*שם הורה  _________________:ת.ז __________________חתימה________________:
**שם הורה ________________:ת.ז __________________:חתימה_______________:
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה !!
*הפניה לזכר ונקבה כאחד
** חובה למילוי
ט.ל.ח

