
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 | מרכז קהילתי הברנש  המוזיקתקנון הרשמה רישום ותשלום למחנה 

 2023-2022 בשנת תשפ"

 במרכז קהילתי הברנש המוזיקמחנה 

  מחנה המוזיקה:תכנית 

הדרכה  ,העשרה והיא כוללת)חלוקה להרכבים בהתאם לקבוצת הגיל(  ט'-התכנית מיועדת למסיימי כיתות ד .א
והתנסות בתחומי מוסיקה שונים תוך דגש על התנסות בשירה ונגינה, בעבודה בהרכב מוזיקלי, הקלטה באולפן 

ןת, /מקצועיים ות/מגמת מוזיקה בתיכון ומורים ות/בוגרים ות/הקלטות ועוד . ההדרכה בפועל נעשית ע"י תלמידים
 ד. יעבירו סדנאות לתופים, גיטרה, פיתוח קול, פסנתר ועו אשר 

 .8:00-13:00בין השעות ’, ה -’: ימים א 24/7-4/8/22בין התאריכים  ,ימים 10 פעילותהמשך  .ב
 הקייטנה אינה כוללת הזנה. יש להגיע עם תיק ובו בקבוק מים וכריך לא. בוקר. .ג
 הסעות. תהקייטנה אינה כולל .ד
 כ לכל הימים ”לתלמיד/ה סה₪  1850עלות:  .ה
 הוד השרון.  ,בשכונת נווה הדר ,37רחוב הפלמ"ח  –במרכז קהילתי הברנש  הקייטנה תתקיים .ו

 

 התחייבות לתשלום

 ₪  850,1הנני נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/ בסך 

 הוד השרון( ובתנאים הבאים: –בסכומים ובמועדים שיקבעו ע"י אלומה )החברה לקידום החינוך והתרבות 

 ובלבד כי חברת האשראי אישרה הוראה זו כמבוקש.  24/7-מתאריך הרשאה זו תיכנס לתוקף החל .ז
 ידוע כי סירוב חברת האשראי מסיבה כלשהיא משמעותו ביטול הוראה זו. .ח
הוד השרון(  –אהיה רשאי לבטל הרשאה זו ובלבד שההודעה תימסר לאלומה )החברה לקידום החינוך והתרבות  .ט

 בכתב.
הוד השרון( עפ"י הודעות  –אלומה )החברה לקידום החינוך והתרבות סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע"י  .י

 החיוב התקופתיות הנשלחות לתלמידים.

 

 נהלי הרישום והתשלומים 

 :תנאי תשלום

  2022הרשמה תפתח החל מחודש יוני  □
 פעילות, לאחר פתיחת הייעשה בתשלום חד פעמי בכרטיס אשראיה קייטנל םהתשלו □

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2022יוני  13
 י"ד סיון תשפ"ב

 



 

 
 

 
 

 

 

 השתתפות:ביטול 

בקשות לסיום השתתפות יטופלו אך ורק בהגשת הודעה בכתב בלבד למשרד המרכז ו/או בדוא"ל למנהלת  □
 liron@alumahod.com: המרכז

 .  9.7.22:בהחזר מלא  תאריך אחרון לביטול השתתפות בחוג □
 מעלות הקייטנה. 50%יחוייבו ב 19.7 -10.7.22ביטולים שיבוצעו בין  □
 .חויב בתשלום מלאי   20.7לאחר ביטול ההרשמה  □
 לקייטנהכרשום  ת/או באמצעות המדריך/ה. ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתףו/לא יעשו ביטולים בטלפון  □
לא יקבל פיצוי. במקרה של מחלה שנמשכת מעל  –במקרה והפסיד/ה המשתתף/ת מפגש אחד בשל מחלה  □

  .עניין שבועיים, יש להציג אישור רפואי, וכל מקרה ידון לגופו של
יש להציג  –במקרה והפסיד/ה המשתתף/ת מפגש או יותר עקב בידוד, בשל מגיפת הקורונה יתאפשר החזר  □

 אישור ממשרד הבריאות.
 אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבי. □

 
 

 במילוי הטופס אני מצהיר/ה:

 י.ידוע לי כי אחויב באם תפתח הקייטנה, בכל מקרה וללא קשר לנוכחות בפועל של בני/בת □
 אין זיכוי על השתתפות חלקית. □
 לא ניתן להחליף את זהות המשתתף/ת בקייטנה בתלמיד/ה אחר/ת, לאחר הרשמה זו ושיבוץ. □
 במידה ותבוטל הקייטנה, יינתן זיכוי מלא. □
 ידוע לי כי פתיחת הקייטנה מותנה במינ' משתתפים ובאישור משרד החינוך. □
 עד הכניסה למרכז ולא יורשו להיכנס לתוך המבנה בזמן פעילות הקייטנה.  ות/הורים יורשו להביא את הילדים □

 .'וכו קשר יצירת פרטי, סדר יום,  ,נהלים ,לפעילות בנוגע מפורט הסבר מסמך אליכם ישלח ,הקייטנה פתיחת לקראת

 

  09-7451238 או בטלפון: liron@alumahod.comלבירורים נוספים ניתן לפנות במייל: 

 050-9620011הקייטנה :יניב כרם :מנהל 

 ונחזור אליכם בהקדם.

 

 

 


