אחרי שבית הספר של החופש הגדול מסתיים...

הילדים חייבים קייטנה אמיתית!
ב 23.7.17-זה מתחיל !

קייטנת קיץ 2017
"קיץ מהאגדות"
אבירים ,נסיכות ,מלכים ,מכשפות ופיות
ריתקו את דמיונם של הילדים משחר ההיסטוריה.
אנו מזמינים את כל הילדים
לצאת איתנו למסע מלא חוויות ואטרקציות
אי שם בעולם האגדות הקסום של קיץ !2017
בין האטרקציות שיפגשו הילדים בקייטנה:
יציאות לבריכה כל שבוע!
יציאה לפארק "האי" בעזריאלי!
יציאה לשובר קופות בסינמה סיטי!
מופעים והצגות!
שפע אטרקציות!
סדנאות!
הפעלות ,כיף ויצירות!

במהלך חודש מאי תהנו ממחירי הרשמה מוקדמת!
אל תפספסו  -הירשמו בזמן!
הקייטנה תיערך בבית ספר נופי ים בתאריכים
23.7.2017-10.8.2017
ניתן להירשם לשבועיים 23.7.17-3.8.17
עד השעה (13:00כולל ארוחת בוקר) בעלות של  1,237שח
או עד השעה ( 16:30כולל ארוחת בוקר ,צהריים וצהרון הקייטנה) בעלות של  1,575שח
או למחזור מלא של שלושה שבועות 23.7.17-10.8.17

עד השעה (13:00כולל ארוחת בוקר) בעלות של  1,650שח
או עד השעה (16:30כולל ארוחת בוקר ,צהריים וצהרון הקייטנה) בעלות של  2,100שח

כמה יתרונות מרכזיים של הקייטנה שלנו -
 .1בטיחות הילדים  -בראש סדר העדיפויות שלנו -
רשת אפטר סקול יודעת שההורים מפקידים בידה את הדבר היקר
ביותר .לכן ,בחרנו לפתוח בבטיחות .כך אנו נוהגים גם בכל
השתלמות או ישיבת צוות שלנו .החזרת הילדים שלמים ובריאים
הביתה היא בראש סדר העדיפויות שלנו.
לרשת אפטר סקול תיק נהלי בטיחות מחמירים.
לדוגמא ,ברחצה בבריכה אנו יוצאים מנקודת הנחה שכל הילדים לא
יודעים לשחות ולכן תוחמים את אזור הרחצה למים הרדודים בלבד,
היכן שכל הילדים עומדים .כמו כן איננו מרשים לילדים להכניס את
הראש למים ליותר משלוש שניות.
הקייטנות באישור משרד החינוך לפי חוק הקייטנות.
כל הילדים מבוטחים בביטוח מקיף.
בכל קייטנה ישנו מגיש עזרה ראשונה מוסמך ושומר חמוש בכל עת.

 .2שפע פעילויות ואטרקציות -
רשת אפטר סקול יודעת שאת חוויות הילדות נזכור לעולם .לכן ,אנו
מקפידים ליצור לילדים עולם קסום ובו שפע אטרקציות ופעילויות
מיוחדות ,ששום קייטנה אחרת לא יכולה להתחרות איתו .אתם
מוזמנים להשוות בעצמכם!
בכל יום יפגשו הילדים אטרקציות וחוויות מדהימות!
לאורך הקייטנה ישתתפו הילדים בהרפתקה מופלאה בעולם דמיוני
ומרתק.
 .3הצוות שלנו -
צוות מדריכים האהוב ,המוכר ,הבוגר והמנוסה של אפטר סקול ילווה
את הילדים.
לצד כל מדריך/ה בוגר יהיה מד"צ/ית מדליקים שילוו אותו.
צוות מוכר שאנו סומכים עליו ושעובד איתנו כל השנה מהווה יתרון
גדול .זאת ,להבדיל מקייטנות אחרות שפועלות רק בקיץ ומגייסות כל
שנה מחדש צוות לקייטנה .אתם מכירים את המדריכים שלנו וזה
מבטיח לכם ההורים ביטחון וידיעה שהילדים בידיים טובות!

מחירי ההרשמה המוקדמת
מסתיימים בסוף יוני !!!
כיצד נרשמים -
 .1לחצו על הקישור הבא:

מהאגדות

הרשמה לקייטנת קיץ

או מקישים בגוגל "אפטר סקול" ונכנסים לאתר החברה
()www.after-school.org.il
 .2בתפריט העליון נכנסים להרשמה.
 .3מקלידים מייל וסיסמא לבחירתכם.
(במידה ונרשמתם בעבר מכניסים את המייל והסיסמא הידועים לכם)
במידה ושכחתם את הסיסמא – לחצו על "שכחתי סיסמא".
 .4נכנסים לתוך המערכת ועוקבים אחר ההוראות למילוי כול הפרטים.
 .5בשדה קוד כניסה :ים
 .6בשדה פעילות יש לבחור "קייטנת מחזור ב שבועיים" (לרישום לשבועיים
ראשונים) או "קייטנת מחזור ב'  3שבועות" (לרישום למחזור מלא של
שלושה שבועות).
 .7בשדה שנה יש לבחור "תשע"ז ."2016-17
 .8להמשיך למלא לפי ההנחיות שעל המסך.
 .9על מנת להירשם גם לצהרון הקייטנה יש לבחור בשעת הסיום .16:30
בסיום התהליך יישלח אליכם מייל אישור.
.10

בכול שאלה לגבי הרישום אתם מוזמנים להתקשר אליי ואעזור לכם ):
לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות אליי :חופית,
בטלפון  0524809305או במייל HofitAfterschool1@gmail.com

נתראה בעולם האגדות ): ...

