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קייטנת רכיבה קיץ 2017

הקייטנה מיועדת לילדים בוגרי כיתות א'-ו' עם או בלי ניסיון ברכיבה
הקייטנה תתקיים בשלושה מחזורים:
מחזור א'2-13/7/2017 :
מחזור ב'23/7/2017-3/8/2017 :
מחזור ג'13-24/8/2017 :
שעות פעילות) 8:30-15:30 // 8:30-13:30 :כולל ארוחת צהריים(.
פעילויות הקייטנה







שיעורי רכיבה בקבוצה בהתאם לרמת הרוכב .לרוכבים מתחילים יצורף מלווה אישי במהלך השיעור.
שיעורי ממשק :למידה על הסוס ועולמו ,טיפול בסוסים ובציוד הרכיבה  -מלווה בתרגול ובמשחקים.
סדנאות יצירה ,ג'אגלינג ,ספורט וכו'.
סיור בספארי בלווי מדריכים מטעם הספארי.
יציאה לפארק המים "האי" )מחזור א' בלבד(.
ארוחת עשר :לחמנייה עם גבינה צהובה  /קוטג'  /שוקולד ושקית שוקו

מחירון
תיאור
מחזור מלא בקייטנה )יום קצר(
שבוע אחד בקייטנה
ביטוח תאונות אישיות
תוספת ליום ארוך לכל הקייטנה
תוספת ליום ארוך  -יום בודד
הסעות הלוך-חזור לכל הקייטנה
הסעות לכיוון אחד
הסעות הלוך-חזור ליום בודד
הסעות כיוון אחד ליום בודד












מחיר בש"ח
2,245
1,350
50
500
60
600
360
70
40

הערות

למי שאינו תלמיד החווה
היום הארוך יימשך עד 15:30

על בסיס מקום פנוי בלבד
על בסיס מקום פנוי בלבד

המחיר כולל דמי רישום בגובה  150ש"ח ,שלא יוחזרו במקרה של ביטול.
הנחת רישום מוקדם בת  5%תינתן לנרשמים עד .31.5.2017
רישום מאוחר :למחיר ייתווספו  5%בבמקרה של רישום מאוחר  4 -ימים לפני תחילת הקייטנה
ואילך.
 10%הנחה יוענקו לאח שני מאותו בית אב.
שיעור רכיבה חינם יוענק לנרשמים לקייטנה שהינם :תלמידי החווה )במסגרת קורס רכיבה( ,בוגרי
קייטנות קודמות ,אח או אחות של בוגרי קייטנות קודמות.
ההנחות תקפות לנרשמים למחזור מלא בלבד ומתייחסות ליום קצר ללא תוספות )ביטוח ,הסעות ,יום ארוך(.
מתנה לכל נרשם :כובע וחולצת קייטנה.
הסעות זמינות מרמת גן ,גבעתיים ,תל אביב ,גבעת שמואל ובקעת אונו .כל קו מותנה במינימום נרשמים.
ההרשמה להסעות תתאפשר עד  6ימים לפני מועד פתיחת כל מחזור קייטנה .רישום להסעות שיבוצע  5ימים או פחות
ממועד הפתיחה יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.
אין כפל הנחות.
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הערות
 .1ניתן לבטל את הרישום עד שבועיים לפני תחילת הקייטנה ,בחיוב של דמי הרישום בלבד .ביטול שיבוצע במועד
מאוחר יותר ,יגרור חיוב של  50%ממחיר הקייטנה.
 .2לבוש חובה לשיעורי רכיבה :מכנסיים ארוכים )עד הקרסוליים( ונעליים סגורות .ניתן לשלוח בגדים קצרים
וסנדלים/נעליים להחלפה.
 .3קליטת חניך/ה לקייטנה תבוצע רק לאחר הסדרת התשלום המלא ומילוי טפסי הרשמה ,ביטוח והצהרת בריאות
כנדרש.
 .4בעיות התנהגות יטופלו בחומרה ,לרבות הפסקת השתתפות החניך בקייטנה לאלתר.
 .5נרשמים לקייטנה למחזור מלא זכאים להנחה בסך  25%ממחיר הקייטנה )יום קצר ללא ביטוח והסעות( בהרשמה
לקורס רכיבה בסיסי עד לתאריך  .31.10.2017אין כפל הנחות בהרשמה לקורס רכיבה.
 .6הקייטנה אינה מיועדת לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 .7לו"ז קייטנה ועדכונים שוטפים ישלחו במייל להורי הנרשמים  -יש לציין כתובת מייל בטופס ההרשמה.
 .8ייתכנו שינויים בפעילויות הקייטנה.
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