
 81-7201 חלשנת תשע"  תקנון
 

 על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את נהלי הרישום והתשלומים הבאים:
 

 שעות פעילות המזכירות:
 על פי פירוט:ה'  –ימים א' 

 .16:00-19:00ואחה"צ בין השעות  13:00 – 09:00בין השעות  -עיר ימים  –מתנ"ס פולג 
 .16:00-19:00ואחה"צ בין השעות  13:00 – 09:00בין השעות  –מתנ"ס קריית נורדאו 

 .19:30 – 15:30בין השעות   –מתנ"ס גבעת האירוסים 
 למעט ערבי חג, חג, חול המועד ובכפוף ללוח החופשות שפורסם. ,שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין ספטמבר ליוני כולל

 
 כללי:

  מותנית במספר המשתתפים.פתיחת וסגירת חוגים 
 .הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך 
 .במקרה של ביטול חוג על ידי המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים 
  המתנ"ס עד לסילוק החוב.משפחה החייבת כספים למתנ"ס, לא תורשה להשתתף בפעילות 

 .המתנ"ס אחראי על ילדי החוגים בשעות פעילות החוג אליו נרשם המשתתף בלבד 
 .ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת ו/או נעדר ללא סיבה מוצדקת על פי שיקוליה 
  כל הקודם זוכה! -הרישום על פי הפרסום 
 יום  14 -גבי חוג או תפקוד המדריך ניתן לפנות בכתב )בטופס מיוחד הקיים במזכירות( לא יאוחר מ במקרה של תלונה או אחר ל

 מהתאריך המדובר.
 .ידוע לי כי באחריותי לדאוג להבאת והחזרת הנרשם לחוג /פעילות 
 .הנני מאשר/ת בזאת להשתמש בתמונות שיצולמו בחוג / פעילות לצורך פרסום פעילות המתנ"ס 
 למתנ"ס לשלוח אלי חומר פרסומי ב הנני מאשר/תsms  - וב- e-mail .שנמסר במעמד הרישום 

 .התשלום בגין הפעילות הינו חודשי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית 
  ימי החופשה בכפוף לחוברת החוגים השנתית,  לדו שבועי במהלך השנה. 70מפגשים לחוג שבועי או  35אנו מתחייבים למינימום של

 במחיר החוג.שוקללו 
 

 הנחות:
 הנחה על חוג שני ומעלה לבית אב )הזול מבניהם(. 10% •
באוגוסט )לצורך  30ביוני ) לצורך הקייטנות( או  30יום ומעלה בשנה שמסתיימת ב  14מי ששרת במילואים בתקופה שהיא  •

רשמי מצה"ל על ביצוע המילואים ע"י יש להגיש אישור   צהרון/חוג/מועדונית ( של השנה שלפני שנת הפעילות לצורך בקשת ההנחה,
 העתק הטופס המוגש למעביד.

 עבור השתתפותו האישית לחוג ראשון בלבד. 10%גמלאי  יהיה  זכאי להנחה של  •
ולהגישו בצירוף כל  1.10.2017לקבלת הנחה מעבר לסעיפים לעיל, ניתן לפנות לוועדת הנחות  על ידי מילוי טופס בקשה עד לתאריך  •

 שים.האישורים הנדר
 לא יידונו בקשות אשר יוגשו ללא כל המסמכים הנדרשים. •
 

 תנאי תשלום:
 ההרשמה הינה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.• 
 התשלומים לחוגים ייעשו באמצעות המחאות, כרטיס אשראי או במזומן מראש לכל שנת הפעילות.• 
 להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של שבעה ימים.משתתף שלא יתמיד בתשלומים, תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית • 
 ₪  40עבור המחאה שחזרה יחויב  הלקוח בכיסוי הוצאות על סך  • 
 

 ביטול השתתפות:
 בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול במזכירות המתנ"ס. • 
 ב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב, ייחש 
 ביטול חוג מחויב בתשלום מלא של אותו החודש הלועזי. הילד זכאי להשתתף עד סוף החודש.• 
 לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף השנה!בלבד!  30.03.2018 –עד ה בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה • 
 יוחזר הכסף במלואו לנרשם.במידה וחוג לא יפתח משיקולי המתנ"ס, • 
 אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.• 
 שעות לפני מועד השיעור וזאת עקב סיבות רפואיות ובצירוף אישור מחלה. 24ניתן לדחות שיעורים פרטניים עד • 
 

 שיעור ניסיון:
 באופן מלא הכולל את שיעור הניסיון.כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום. במידה והחליט להירשם, יחויב 

 
 :בריאות הצהרת

  הנני מצהיר כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות ומסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לחוג אליו נדרש. יחד עם זאת, במידה ותהיה בעיה 
 רפואית כל שהיא, אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי להנהלה ו/או למזכירות המתנ"ס.     
  .הנני מצהיר כי למרות המגבלות הרפואיות המצוינות לעיל, הרשום מעלה מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לחוג אליו נרשם 

 
 הערות בריאות מיוחדות_________________________________________________________________.

 
 ולראיה באתי על החתום,

 
________________________  _________________                          _____________________                  

 חתימה                    תאריך               שם ומשפחה               


