נהלי הרשמה לשנת פעילות החוגים תש"פ 2020
שנת פעילות תפתח ביום ראשון ,א' אלול בתשע"ט 1.9.19 ,ותסתיים ביום ראשון ,ח' בתמוז
התש"פ 30 ,ביוני ()2020
 .1פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימום של משתתפים ובהתאם לדרישות המדריכים .למחלקת
תרבות וספורט שמורה הזכות לסגור חוג במהלך השנה ,מפאת מיעוט משתתפים וכן להחליף
ספק או מדריך במהלך שנת הפעילות.
 .2במקרה של סגירת חוג על ידי המחלקה מכל סיבה שהיא ,יוחזרו למשתתף יתרת דמי
ההשתתפות היחסיים ,עד תום התקופה.
 .3בחוגים מסוימים יתכן מספר עודף של מרשמים ,במקרה כזה כל הקודם זוכה ,וכניסה לחוג
במשך השנה הינה על בסיס מקום פנוי.
 .4שיעורי ניסיון יתקיימו רק בחודש ספטמבר .ניתן להשתתף בשיעור ניסיון אחד בכל חוג.
 .5התשלום לחוגים יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי /
המחאות  /מיום הרישום ועד לסוף שנת הפעילות בחודשים יוני  /יולי ( 2020בהתאם לתקופת
פעילות החוג) ,או במזומן (תשלום מראש לכל השנה).
 .6במקרה של ביטול מפגש ,מצד מחלקת תרבות ספורט וקהילה /מפעיל החוג ,יקבלו
המשתתפים הודעה על מועד אחר קיום המפגש שבוטל ,בכל מקרה לא יינתן זיכוי כספי.
 .7יורשה להשתתף בחוג רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והסדיר את התשלום למשך כל
שנת הפעילות.
 .8במידה וההמחאה החודשית תחזור ,תגבה בגינה עמלת המחאה חוזרת ע"ס .₪ 30
 .9בחלק מהחוגים תידרש רכישת ציוד  /ערכות  /ביגוד  /שירות .במקרים אלו ההשתתפות בחוג
מחייבת תוספת תשלום בנפרד .היה ומסיבה כלשהי תתבטל ההשתתפות בחוג ,הערכה
תישאר בידי המשתתף ולא יהיה זכאי להחזר התשלום בגינה.
 .10כמו כן יתכנו מופעים במהלך השנה ואשר כרוכים בתשלום נוסף למחיר החוג ואין חובת
השתתפות בהם.
 .11בריאותכם ובריאות ילדיכם חשובה לנו ולכן נדרשת חתימה על הצהרת בריאות במעמד
הרישום לפעילות.
 .12ביטול השתתפות בחוג והחזרים כספיים:
 .13ביטול השתתפות בחוג יתבצע בכפוף להגשת טופס בקשה לביטול ההשתתפות ,עד ה 15-לכל
חודש .הביטול יכנס לתוקפו בחודש הבא אחריו .לא יתבצעו ביטולים טלפונים
 .14משך הטיפול בבקשת החזר כספי בגין ביטול ההשתתפות הינו עד  30ימי עסקים.
 .15היעדרות מחוג אינה פוטרת מתשלום מלא.
 .16כל ביטול לאחר ה  15/3/20מחייב המשך תשלום עד סוף שנת הפעילות.
 .17החזר כספי בגין מחלה ,יאושר לאחר הצגת אישור ורק במחלה של מעל חודש ימים.
 .18הוצאות ו  /או עמלות בנקים  /צ'קים עקב החזרת המחאה/ות מכל סיבה יחולו על ההורים.
 .19ניתן לבטל את החוג באמצעות הגשת בקשה בכתב עד ה 15-בכל חודש למזכירות הגביה
בלבד.
 .20ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר .ביטול ייכנס לתוקפו בתום החודש בו
הוגשה בקשת הביטול בכתב .עד אז ניתן להשתתף בחוג עד לסוף החודש.
 .21אין ביטול חוג רטרואקטיבית והחזר כספי בגינו.
 .22לא יינתן החזר שיעור או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף.
 .23שיעור המתבטל עקב היעדרות המדריך או מאילוצי המרכז ,נעשה כמיטב יכולתנו להחזירו
במועד אחר כולל בחודש יולי.
 .24המחלקה שומרת לעצמה את הזכות ועל פי שיקול דעתה להוציא משתתפים המפריעים/
מסכנים ומתנהגים לא כראוי .העניין הכספי בגין הנ"ל יהיה כנוהל למקרה ביטול ייזום.

 25.1הנחות :לילד שני במשפחה – תינתן הנחה של  10%על החוג הזול ביותר ,ילד שלישי ומעלה
 15%הנחה .במקרה של ביטול החוג ,תבוטלנה גם ההנחות .ילד ראשון תשלום מלא.
25.2

לא תינתן הנחת חוג שני במשפחה לחוגי מבוגרים  /גמלאים.

 .25.3אין כפל הנחות בכל מקרה.
 26ייגבה תשלום חד פעמי בסך  ₪ 50עבור דמי רישום לכל ילד.
 27חוברת החוגים ורשימת המדריכים מפורסמת בפייסבוק.
לידיעתכם:

ייתכנו שינויים בשעות ,בימים ובמיקום פעילות החוגים.
ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

מועד
ערב ראש השנה

ראשון

כ"ט באלול תשע"ט

29/09/19

ראש השנה

שני ,שלישי

א' ,ב' בתשרי תש"פ

30/9/19-01/10/19

ערב יום הכיפורים

שלישי

ט' בתשרי תש"פ

08/10/19

יום הכיפורים

רביעי

י' בתשרי תש"פ

09/10/19

חג הסוכות

ראשון ,שני

י"ד – ט"ו בתשרי תש"פ

13/10/19-14/10/19

הושענא רבה

ראשון

כ"א בתשרי תש"פ

20/10/19

שמחת תורה

שני

כ"ב בתשרי תש"פ

21/10/19

פורים

שני ,שלישי

י"ג -י"ד באדר תש"פ

09/03/20-10/03/20

פסח וחוה"מ

שלישי-
רביעי
שני

י"ג בניסן עד כ"א בניסן תש"פ

07/04/20-15/04/20

כ"ו ניסן תש"פ

20/04/20

שלישי

ד' באייר תש"פ

28/04/20

ערב יום השואה (החל
מהשעה  18:00בערב)
ערב יום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל (החל
מהשעה  18:00בערב)

ערב יום העצמאות

רביעי

ה' באייר תש"פ

29/04/20

יום העצמאות

חמישי

ו' באייר תש"פ

30/04/20

ערב שבועות

רביעי

ו' בסיוון תש"פ

28/05/20

חג שבועות

חמישי

ז' בסיוון תש"פ

29/05/20

הצהרה על מצב בריאותו של הילד/ה:
אל :מחלקת תרבות ספורט וקהילה
מאת :הורי הילד/ה_________________ :
השם הפרטי ושם המשפחה________________________ :
מס' ת"ז _____________ תאריך לידה ____________שם החוג______________ :
אני מצהיר/ה כי )סמן את האפשרות המתאימה(:
לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעת מבני/מבתי להשתתף בפעילות הנערכת בחוג ומטעמו.
יש לבני/לבתי בעיות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנערכת בחוג ומטעמו,

כדלקמן □ :פעילות גופנית □טורנירים □פעילות □
□

אחר ______________________________

תיאור המגבלה ____________________________________________________________

מצורף אישור רפואי המעיד על הבעיה ומתאר את מהותה שניתן על ידי___________________
לתקופה ______________________________________

יש לבני/לבתי בעיה בריאותית כרונית □
□ליקוי שמיעה או ראיה □ התעלפויות ו/או התכווצויות □ו/או התקפי עצירת נשימה

רגישות __________________________________

מצורף אישור רפואי המעיד על הבעיה ומתאר את מהותה שניתן על-ידי _____________________
לתקופה_________________ שם קופת חולים וסניף ________________
שם הרופא/ה המטפל/ת ________________ ___השם ,הכתובת ומספר הטלפון לפנייה בשעת
מצוקה בגין המגבלה הבריאותית__________________________________________________
אני מתחייב/ת להודיע להנהלת המחלקה על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב
הבריאות של בני/בתי .
אני אחראי/ת לדאוג שצוות המחלקה ומדריך /כה החוג יקבלו הנחיה לגבי העזרה הראשונה הנדרשת
לבני/לבתי במקרה חירום בשל מצבו הבריאותי.
תאריך___________________________
שם ההורה________________________
תעודת זהות _______________________
חתימת ההורה______________________

