תאריך:

פרטי ראש המשפחה -
משפחה:

שם:

תעודת זהות:

תאריך לידה:
מספר:

רחוב/שכונה:
טלפון:

מיקוד:

עיר/ישוב:
נייד:

דואר אלקטרוני:
לתשומת ליבכם :במהלך השנה יועברו הודעות בגין דחיית/ביטול פעילות באמצעות דואר אלקטרוני.

פרטי המשתתף בחוג -
משפחה:

שם:

תעודת זהות:

תאריך לידה:

שם הפעילות

קופת חולים:
מין:
ימים

נקבה

זכר

שעות

הצהרה רפואית :סמן  Xבמקום המתאים.

הנני מצהיר/ה בזאת כי לבני/בתי ,אינו סובל מבעיות רפואיות המונעות ממנו להשתתף בחוג שחייה.
לבני/בתי יש בעיה רפואית .פירוט הבעיה:
משפחה:

שם:

קופת חולים:

תעודת זהות:

תאריך לידה:

מין:

שם הפעילות

ימים

נקבה

זכר

שעות

הצהרה רפואית :סמן  Xבמקום המתאים.

הנני מצהיר/ה בזאת כי לבני/בתי ,אינו סובל מבעיות רפואיות המונעות ממנו להשתתף בחוג שחייה.
לבני/בתי יש בעיה רפואית .פירוט הבעיה:
שובץ לקבוצה:

סה"כ לתשלום:

מאמן:

צורת תשלום )למילוי ע"י המשרד( -
סה"כ מזומן

סה"כ כרטיס אשראי

סה"כ המחאות

משפחה:

שם:

תעודת זהות:

סכום לתשלום:

מספר כרטיס אשראי:

מספר תשלומים:
תוקף:

:CVV

מספר קבלה:
הערות:

דרך צרפת  , 90כרמל צרפתי  ,חיפה 8300505 ,1-800-32-32-77 .פקס8554391 :

”מרכז ספורט ליאו באק“

ביה“ס לשחייה-
סדרי הרשמה ותשלום

קורסים ללימוד שחייה

⋅ לכל משתתף יונפק כרטיס כניסה בו יוגדרו ימים ושעות הפעילות .ללא כרטיס זה לא תתאפשר כניסה למרכז.
אובדנו יחייב הצהרה בכתב ותשלום  ₪ 20להנפקת כרטיס כניסה חדש.
⋅ למשתתף תופק כרטיסיה לזמן הקורס .הכרטיס אישי ולא ניתן להעבירו.
לתשומת ליבכם :המדריכים יבדקו השנה כרטיס באופן מסודר.
⋅ הורים מלווים המעוניינים להשתמש במתקני מרכז הספורט ,מתבקשים לרכוש כרטיס חד פעמי או
כרטיסיה .מלווים אשר השתמשו במתקני המרכז ללא תשלום יחויבו במחיר כניסה כפול.
⋅ היעדרות משיעור עקב סיבות אישיות ,אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא דמי ההשתתפות.
למשתתף ניתנת האפשרות להשלמת שיעור במסגרת שיעורי ההשלמה בסוף כל קורס.
⋅ שיעור בקורס שלא התקיים מסיבות שבשליטתו של המתנ"ס ,יוחזר במועד אחר ,עליו תינתן הודעה מראש.

נהלי הרשמה ותשלום
⋅ משך קורס השחייה 12 :מפגשים ,פעמיים/שלוש בשבוע בשעות אחרה"צ .למתקשים עד  3פגישות נוספות לחיזוק
השחייה .ללא תוספת תשלום ע"פ שיקול דעת המדריך.
⋅ משך השיעור 45 :דק'
⋅ קבוצות קטנות 5-7,ילדים עם מדריך.
⋅ תשלום :יבוצע בכ"א  /מזומן  /שיקים עד סוף השיעור השני.
⋅ היעדרות ממושכת :ילד הנעדר ביותר מ 3 -שיעורים ברציפות בקורס  /לא עומד בדרישות הקורס יצורף לקורס הבא.
⋅ הפסקת השתתפות :עד סוף השיעור השני ניתן להפסיק פעילות ולקבל החזר כספי מלא ללא עמלת ביטול
בסך  .₪ 50למפסיקים פעילות לאחר השיעור השני זיכוי בתעודה בלבד לניצול השיעורים בקורסים הבאים.

לצורך תיעוד ופרסום אנו מצלמים את פעילויות החוגים המתקיימות במהלך השנה.
חתימתכם על מסמך זה מהווה את הסכמתכם לצילום ,תיעוד ופרסום תמונות ילדיכם
המשתתפים בפעילויות בפייסבוק ובאתר האינטרנט.

הצהרת הורה המשתתף/ת

