נהלי תשלום ,רישום וביטול השתתפות בפעילויות
מפעלי בית עמנואל (חל"צ) לשנת תשע"ו
חברת מפעלי בית עמנואל (חל"צ) מברכת אתכם ,הורים וילדים יקרים ,על שבחרתם לשתף ולהשתתף בפעילויות השונות אותן מקיימת
החברה במהלך שנת הפעילות.
 .1אופן ותנאים לרישום:
אם נרשמת באמצעות האינטרנט ,הרישום יתקבל במשרדי החברה רק לאחר השלמת הפרטים האישיים ,פרטי אמצעי התשלום ,הצהרת
הבריאות וסימון שדות החובה .אישור סופי בדבר רישום ילדיכם לפעילויות החברה השונות ,יינתן להורים לאחר סיום תהליך ההרשמה
ומילוי הטפסים השונים (דוגמת טופס ליווי והצהרת בריאות) ,וייכנס לתוקף עם ביצוע החיוב הראשון .האחריות על מילוי טופסי בריאות
וליווי חלה על הרושם ומהווה תנאי לקבלה לפעילות .פתיחת קבוצת פעילות מותנית במספר מינימום של נרשמים ,בהתאם לסוג הפעילות
שנקבע מראש .אין אפשרות לרישום חלקי עבור הפעילויות ,וכך גם אין אפשרות לתשלום חלקי .מפעלי בית עמנואל (חל"צ) שומרת לעצמה
את הזכות לשנות התוכניות והתכנים לפי שיקול דעתה .תכנית הפעילות והנחיות לנרשם יועברו לנרשמים בסמוך למועד פתיחת הפעילות.
 .2אמצעי ותנאי תשלום:
אמצעי התשלום ופריסת התשלומים תלויים בסוג הפעילות:
לצהרונים ולמועדוניות מחודש ספט'  03 -ביוני ,ב 03 -תשלומים שווים באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בבנק.
למעונות יום מחודש ספט'  4 -באוגוסט ,ב 03-תשלומים שווים באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בבנק.
לחוגים מחודש ספט'  03 -ביוני ב 03-תשלומים שווים באמצעות כרטיס אשראי ,המחאות או מזומן.
לקייטנות תלוי בתאריך הקייטנה בד"כ בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי ,המחאות או מזומן.
לקורסים וסדנאות למבוגרים בתשלומים תלוי בתאריך הפעילות באמצעות כרטיס אשראי ,המחאות או מזומן.
 .3ביטול השתתפות בפעילות:
בקשות לביטול השתתפות בפעילויות השונות תתקבלנה בכתב בלבד ,באמצעות פקס/דואר למחלקה הרלוונטית:
בפקס ובטלפון ישירות למרכז החוגים אליו נרשמת
לחוגים
בפקס3019035 :
למועדוניות
יש לברר קבלת הפקס
בפקס5608551 :
לצהרונים
טלפון ראשי של משרדי
בפקס5608551 :
לקייטנות ילדי גן
החברה63-0747566 :
בפקס 5668664 :טל' 3648033
למעונות
בפקס 5608486 :טל' 5618596
לקייטנות ילדי בי"ס
בפקס 5608486 :טל' 5618596
למרכז להתפתחות אישית
*בחוגים  -אם החלטת לבטל את השתתפותך בחוג ,עליך להודיע על כך למנהל/ת המרכז עד לתאריך  10בחודש.
המשתתף בחוג יסיים את פעילות החוג והתשלום של אותו החודש ,והחל מה 0 -לחודש שאחריו לא ישתתף יותר בחוג.
לא ניתן לבטל השתתפות בחוג לאחר ה 22 -באפריל של אותה שנת לימודים.
*בצהרונים ובמועדוניות  -בקשות לביטול הרשמה והשתתפות ,יש להגיש בכתב ,באמצעות פקס/דואר ,עד ליום  04בכל חודש.
הביטול ייכנס לתוקפו החל מ  03לאותו חודש ,ובהתאם לכך יינתן זיכוי כספי .בקשות שיתקבלו מאוחר יותר ועד ל 18 -בכל חודש ,ייכנס
הביטול לתוקפו בתחילת החודש העוקב ,ובהתאם לכך יינתן זיכוי כספי החל מתחילת החודש העוקב.
*במעונות -יש להודיע עד ל 03 -לכל חודש ,הביטול ייכנס לתוקפו החל מתחילת החודש שאחריו ,בקשות יתקבלו עד  36.5בלבד כולל.
*בקייטנות הקיץ -בקשות ביטול השתתפות בכל הקייטנות יוגשו בכתב בלבד ,עד ליום ה 14 -בחודש יוני ,לאחר מועד זה יגבה  ₪ 33דמי
טיפול ,את הבקשה יש להעביר באמצעות פקס/דואר למחלקה הרלוונטית :לקייטנונים בגני הילדים לפקס מספר 5608551 :טל'5636433 :
למעונות היום בקיץ לפקס מספר 5668664 :טל' 3648033 :ולשאר הקייטנות לפקס מספר ,5608550 :טל'5636433 :
בכל הקייטנות תינתן תקופת הסתגלות של יומיים ראשונים בלבד של הפעילות .בתום  1ימי הפעילות הראשונים ,ובמידה ויהא ברצון
ההורים לבטל השתתפות ילדיהם ,יש להגיש בקשה בכתב בלבד ,באמצעות פקס/דואר למחלקה הרלוונטית ,ויינתן החזר כספי תוך קיזוז
ימי הפעילות בהם השתתף/ה הילד/ה  ₪ 33 +דמי טיפול .בקשות שיוגשו לאחר המועדים האמורים מעלה ,יידחו ולא יינתן החזר כספי.
*מפעלי בית עמנואל (חל"צ) שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר את השתתפותו/ה של ילד/ה מכל פעילות אשר התנהגות או מעשים
שלו/ה ו/או של הוריו/ה יפריעו למהלך תקין של הפעילות ,ו/או יסכנו את הילד/ה או ילדים אחרים .מפעלי בית עמנואל (חל"צ) רשאית
להפסיק ,לאלתר ,השתתפות ילד/ה בפעילות במידה ולא יכובדו אמצעי התשלום.
 .5החזר כספי בגין היעדרות בשל מחלת הילד/ה
* מפעילות צהרונים ,מועדוניות וקייטנות ,יינתן בכפוף לבקשה בכתב ולהמצאת אישור רפואי המעיד על היעדרות הילד/ה
למשך  3ימי מחלה רצופים ויותר .בקשה להחזר  +אישור רפואי יוגשו תוך  03ימים מיום המחלה האחרון ,לכל המאוחר.
* מפעילות חוגים יתקבל החזר רק לאחר שבועיים ימי מחלה רצופים.
* מפעילות מעונות ילד הנעדר מהמעון מחמת מחלה העולה על  14יום ברציפות יחויב ,בגין תקופת מחלתו בלבד ,בתשלום  83%משכר
הלימוד החודשי לפי דרגת הזכאות ובלבד שיוצג אישור רפואי מתאים לתקופת היעדרותו .בגין יתרת הימים בהם
ביקר במעון במהלך החודש ,ישלם שכר לימוד מלא עפ"י דרגת הזכאות שנקבעה .בכל מקרה אחר של היעדרות (או מחלה
לתקופה הקצרה מ 04 -יום) -ישולם מלוא שכר הלימוד החודשי לפי דרגת הזכאות.
מפעלי בית עמנואל (חל"צ)

