שנת הפעילות
שנת הפעילות תחל ביום ראשון 28 ,לאוגוסט  2016ותסתיים
באוגוסט .2017
)למעט מספר חוגים המסתיימים ביולי  /אוגוסט .(2017

ההרשמה
ההרשמה במזכירות המרכז או ברישום טלפוני .ניתן לשלם בכרטיס
אשראי/מזומן או בהמחאות באישור מיוחד .שעות הקבלה במזכירות
המתנ"ס :יום א'  ,14:00-19:00ימים ב'-ה' ,9:00-19:00
יום שישי .9:00-13:00
משתתף בחוג יחשב רשום רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה
הכולל תשלום והנפקת כרטיס כניסה לחוג.
דמי השתתפות בחוגים הינם שנתיים ומחולקים לתשלומים חודשיים
שווים .בחישוב מחירי החוגים נלקחו בחשבון החגים והחופשות.

סדרי הרשמה ותשלום
ההרשמה תתבצע במזכירות בשעות הקבלה או ברישום טלפוני
באמצעות כרטיסי אשראי.
• הרישום לחוגים מחייב חתימה על תקנון נהלי הרשמה
במזכירות המתנ"ס גם במקרה של רישום טלפוני.
• ניתן להגיע לשיעור ניסיון ללא התחייבות ,בעת ביצוע הרישום
שיעור הניסיון ייכלל בתשלום לחוג.
• על כל נרשם להביא תמונה על מנת שיונפק עבורו כרטיס כניסה
לחוג ,בו יוגדרו הימים ושעות הפעילות של החוג .הכניסה למרכז
או לפעילויות תתאפשר רק בימים ובשעות הנקובים על גבי
הכרטיס ולטובת הפעילות המשולמת בלבד.
לתשומת לבכם ,לא תתאפשר כניסה ללא הכרטיס ,אנא חסכו
עוגמת נפש מיותרת.
• הכניסה למקום תתאפשר בליווי מלווה מבוגר אחד .הורים
מלווים המעוניינים להשתמש במתקני מרכז הספורט,
מתבקשים לרכוש כרטיס כניסה .מלווים אשר ישתמשו
במתקני המרכז ללא תשלום ,יחויבו במחיר כניסה כפול.

הנחיות כלליות
•
•
•
•
•
•

היעדרות משיעורים מסיבות אישיות אינה משחררת את המשתתף
מתשלום מלוא שכר הלימוד לחוג.
במקרה של מחלה ,יאושר זיכוי בתעודה ,רק אם היא מעל  14יום
רצופים ,ולאחר הצגת אישורים מתאימים תוך  30יום בלבד ממועד
ההיעדרות .כל פניה לאחר  30יום לא תטופל.
שיעור שלא התקיים מסיבות הקשורות למתנ"ס או למדריך ,יוחזר
במועד מאוחר יותר.
פתיחת החוגים מותנית במספר נרשמים מינימלי .במקרה של אי
פתיחת חוג יוחזר התשלום לנרשם.
הודעות בגין ביטול/שינוי בקיום הפעילות יועברו ב SMS-או
בדואר אלקטרוני .חתימתכם על תקנון זה תאשר הסכמתכם
בדבר שליחת  SMSאו דואר אלקטרוני.
באתר מרכז הספורט יפרסמו טבלאות החוגים המלאות ניתן הכל
עת להכנס לצפות ולהוריד אותן  .בנטוסף יפורסמו באתר תמונות
ופרסומים על המתרחש במרכז הספורט מוזמנים להכנס .

• הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים
במהלך השנה במועדי החוגים ,או לסגור חוג שאין הצדקה
לקיומו .במקרה של סגירת חוג יוחזר למשתתף התשלום בניכוי
החודשים בהם פעל החוג.
• הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים
במהלך השנה ,החלפת מדריך ,החלפת מקום הפעילות יום
ושעה בהודעה מראש .
• לצורך תיעוד ופרסום אירועי המתנ"ס ,אנו מצלמים את
הפעילויות המתקיימות במהלך השנה.
חתימתכם על מסמך זה מהווה את הסכמתכם לצילום ,תיעוד
ופרסום תמונות ילדיכם המשתתפים בפעילויותינו.

הנחות
• משתתף שני במשפחה  5% -הנחה ,משתתף שלישי ואילך -
 10%הנחה.
• משתתף הנרשם ליותר מחוג אחד ,עבור החוג השני יקבל 5%
הנחה ,עבור החוג השלישי ואילך יקבל  10%הנחה .ההנחה תינתן
על החוג שמחירו נמוך יותר ,אין כפל הנחות.
• למנויי המרכז ובני משפחותיהם עד  20%הנחה לרישום לחלק
מהחוגים – בקמפוס המרכזי בלבד!!
נוהל ביטול השתתפות בחוגים
ניתן לבטל השתתפות בחוג במהלך חמשת החודשים הראשונים
של שנת הפעילות )ספטמבר-ינואר( בלבד ,באמצעות מילוי הטופס
המתאים במזכירות המתנ"ס.
ההחזר יחושב מאמצע חודש או מתחילת החודש העוקב בהתאם
לתאריך הפסקת הפעילות.
* הפסקת הפעילות תאושר בזיכוי בתעודה בלבד ,ורק במקרים
מיוחדים יינתן החזר כספי.
 .1בגין ביטול השתתפות יינתן זיכוי בתעודה אשר יעמוד לרשות
הלקוח עד תום שנת הפעילות העוקבת לשנת הרישום בלבד ויוכל
לנצלה בכל פעילות אחרת במרכז או בשלוחותיו ,ע"ב מקום פנוי.
 .2החזר כספי יתבצע אך ורק במקרים הבאים:
• הפסקת הפעילות על ידי המתנ"ס.
• העתקת מקום מגורים ברדיוס  20ק"מ.
• בעיה רפואית אשר אינה מאפשרת המשך השתתפות בחוג
)בהצגת אישורים מתאימים בלבד(.
 .3במקרים מיוחדים אשר בהם יאושר החזר כספי תיגבה עמלת
ביטול בסך .₪ 50
 .4באם בוצע התשלום בהטבת הפנינג ,בעת ביטול החוג ההחזר
יינתן לאחר קיזוז עמלת ביטול ועלות החוג המלאה בחודשים
שנצרכו.
 .5בפעילות הגיל הרך בלבד יילקחו בחשבון הקלות באישור החזרים.
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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:

קופת חולים:
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:
משפחה:

שם:

תעודת זהות:

תאריך לידה:

קופת חולים:
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:

תוקף:

מספר כרטיס אשראי:
מספר קבלה:
ל 10-חודשים

מספר תשלומים:
:CVV

ל 11-חודשים

הערות:
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