תאריך______________ :
תקנון ונהלי רישום לחוגים עמותת הספורט קריית מוצקין
שנת פעילות תשפ"ב–2021-2022

שם הילד _____________ :נרשם לחוג___________ :
שם הילד _____________ :נרשם לחוג___________ :
שם הילד _____________ :נרשם לחוג___________ :
על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות ,הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי
הרישום והתשלומים הבאים:
א .כללי:
1.חוגי עמותת הספורט יפעלו החל מ 01/09/21 -ועד לסוף יוני  ,2022חוגי הכדורסל יחולו ב-
 01/08/21למעט ערבי חג ,ימי שבת וחוה"מ סוכות ופסח (למעט הקבוצות התחרותיות בענף
הכדורסל )
2.פתיחת חוגים מותנית בהרשמה של מינימום משתתפים.
3.הנהלת עמותת הספורט תהיה רשאית ,על-פי שיקול דעתה ,לשנות ימים ושעות פעילות,
לבטל או לאחד חוגים.
4.במקרה של ביטול חוג ע"י עמותת הספורט יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
5.משפחה החייבת כספים לעמותת הספורט ,לא תורשה להשתתף בפעילות עד לסילוק
החוב.
6.עבור המחאה חוזרת והוצאת שיקים ממשמרת ,יחויב הלקוח בהוצאות עמלה.
7.ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף ,אם הוא פוגע בפעילות השוטפת ו/או נעדר
ללא סיבה מוצדקת על-פי שיקוליה.
8.עמותת הספורט אחראית על ילדי החוגים בשעות פעילות החוג אליו נרשמו בלבד.

9.התשלום עבור החוג משוקלל לאורך כל השנה .ישנם חודשים בהם יש חופשת חג ולכן
מתבטל שיעור ,וישנם חודשים בהם מתקיימים חמישה שיעורים במקום ארבעה .על כל
משתתף לדעת כי הנוכחות בחוג הינה חובה ולא יוחזר תשלום עבור שיעורים שהוחסרו.
10.במהלך החוגים והפעילויות יצולמו המשתתפים ועמותת הספורט תהיה רשאית
להשתמש בתמונות לצרכי פרסום ויחסי ציבור.
11.ברישום באינטרנט  ,ההורה יאשר כי קרא את התקנון ורק לאחר מכן תאפשר ההרשמה .
ב .מדיניות והנחות:
1.בן משפחה שני או חוג שני לאותו החבר 5% :הנחה ממחיר החוג הזול יותר.
2.משפחה ברוכת ילדים 20% :הנחה לכל ילד (ארבעה ילדים עד גיל  ,18כולל חיילים).
3.חד הורית 5% :הנחה מותנה בהצגת מסמכים
4.חיילים סדירים בשירות חובה 25% :הנחה (עם הצגת תעודת חוגר)
5.עובדי רשות במשרה מלאה 25% :הנחה (באישור מנהל כ"א ברשות)
6.עובדי רשות חצי משרה 12.5% :הנחה (באישור מנהל כ"א ברשותׂׂׂׂ)
7.עובדי רשות  82%משרה 15% :הנחה (באישור מנהל כ"א ברשות)
8.גמלאים תושבי מוצקין 10% :הנחה (הצגת תושב גמלאיׂ)
*לבקשות הנחה יש למלא טופס במזכירות העמותה ,הטופס יועבר לאישור וועדת הנחות
(רק טופס מלא בצירוף מסמכים שיידרשו יטופל).
•

רק לאחר אישור וועדת ההנחות יזוכה הפונה בשיעור ההנחה שאושר.

ג .חיסורים:
1.התשלום בגין הפעילות הינו חודשי ,ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית במהלך
החודש.
2.שיעור שיבוטל ע"י המדריך או ע"י העמותה ,יוחזר במועד אחר .במידה ומסיבה כלשהי
לא יתאפשר לעמותה החזר החוג למשתתף ,יוחזר למשתתף סכום יחסי.

ד .דמי טיפול ותנאי תשלום:

1.ניתן לפרוס את עלות החוגים ל 10-תשלומים ,אלא אם צוין אחרת.
.2התשלום יתבצע מראש לכל שנת הפעילות באמצעות המחאות דחויות ,כרטיס אשראי או
מזומן.
3.משתתף שלא יתמיד בתשלומים ,תהיה העמותה רשאית להפסיק את השתתפותו וזאת
לאחר התראה של  7ימים.
 4.כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד ללא לתשלום לפני ביצוע הרישום ,במידה והחליט
להירשם ,ישלם גם עבור שיעור הניסיון.
ה .ביטול השתתפות:
1.בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול שיוגש במזכירות עמותת
הספורט.
2.ניתן לשלוח את הטופס הנ"ל באמצעות המייל או באמצעות הפקס ,ובמקרה זה ,יש לוודא
קבלת הפקס ,לא ייעשו ביטולים בטלפון או דרך מדריך החוג .ללא הודעה בכתב ייחשב
המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.
3.ביטול חוג  -יחויב תשלום מלא של אותו החודש שבו הוגשה הבקשה .המשתתף זכאי
להשתתף עד סוף החודש ,ההחזר יהיה החל מחודש לאחר החודש בו הוגשה בקשת הביטול.
4.בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה אך ורק עד לתאריך  , 30.04.22לאחר תאריך זה
לא יהיו ביטולים והחזרים (למעט מקרים חריגים).
5.במידה וחוג לא ייפתח יוחזר הכסף במלואו לנרשם.
6.אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.
ו .הצהרת בריאות:
בהרשמה לחוג ,על פי טופס זה או דרך האתר ההורה מצהיר כי לילד/ה שנרשם/ת לפעילות/חוג אין
מגבלות רפואיות והינו מסוגל/ת לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות.
במידה והחוג הינו גם השתתפות בליגה יחויב הנרשם לעבור בדיקות רפואיות (תשלום בנפרד למכון
הבדיקה).

בהרשמה און-ליין ,דרך אתר האינטרנט ,הלקוח מאשר שקיבל את המידע בגין החוג ,תנאי
ההרשמה ,מחירי החוגים ,ביטולים והנחות הכתובים בטופס נהלי ההרשמה והנהוגים בעמותת

הספורט ומתחייב למלא אחר תקנון העמותה.
הריני מאשר/ת שקראתי את התקנון ומסכים/ה לכל הנאמר בו
שם ההורה______________ :

ת.ז .ההורה______________ :

שם המשתתף בחוג __________________ :ת.ז .המשתתף_____________________ :
תאריך לידה של המשתתף_____________ :
טלפון _______________ :סלולר_________________ :
כתובת______________________________________________ :
דוא"ל ___________________________ :חתימה ______________ -

היכל גושן רחוב דקר  4קריית מוצקין טלפון 04-8221739 :או 04-8223678
פקס048756111 :

