
 

 

 נוהלי הרשמה ותשלומים לחוגים ופעילויות
 2017-2016שנת פעילות  -מתנ"ס כפר יונה 

 
 .והתשלומים על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, נא הקפידו לקרוא את נהלי הרישום

 

 כללי 

 .פתיחת וסגירת חוגים מותנית במספר משתתפים 

הנהלת המתנ"ס רשאית ע"פ שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ולהחליף מדריך  
 .במקרה הצורך

 .במקרה של ביטול חוג ע"י המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים 

 .למתנ"ס לא תורשה להשתתף בפעילות המתנ"ס עד לסילוק החובמשפחה אשר חייבת כספים  

 פעילויות המתנ"ס מבוטחות  

 ההנהלה רשאית להפסיק פעילות משתתף במידה והוא פוגע בפעילות השוטפת. 

  .כל הקודם זוכה -הרישום ע"פ פרסום   

במזכירות המתנ"ס( במקרה של תלונה או אחר לגבי חוג או תפקוד מדריך, ניתן לפנות בכתב )בטופס מיוחד  
 .יום מתאריך המקרה 14 -לא יאוחר מ

 :הנחות 

 .על חוג שני לבית אב )הזול מבניהם( 5% 

 .על חוג שלישי ומעלה לבית אב )הזול מבניהם( 10% 

 :חיסורים 

 .התשלום בגין הפעילות הינו חודשי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית 

 פעילות בחוגים, ואין החזר בגינם.בימי חג ומועד וימים מיוחדים לא תתקיים  

 :תנאי התשלום 

 .התשלומים לחוגים ייעשו באמצעות כרטיסי אשראי, הוראות קבע  או מזומן מראש לכל שנת הפעילות 

 מאשר למתנ"ס להשתמש בפרטי כרטיס האשראי שלי שנמסרו במעמד הרישום. 

השתתפותו וזאת לאחר התראה משתתף שלא יתמיד בתשלומים תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק את  
 .של שבעה ימים

 .₪ 25שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי ההוצאות על סך הוראת קבע עבור  

 :ביטול השתתפות 

בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול במזכירות המתנ"ס, לא יעשו ביטולים  
 בטלפון או דרך מדריך החוג

 .כממשיך בחוג לכל דבר וענייןללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף  

 .ביטול החוג מחוייב בתשלום מלא של אותו חודש, המשתתף זכאי להשתתף בחוג עד סוף החודש 

 ., לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לבצע ביטולים31/3/2017בקשות להפסקת הפעילות החוגים תתקבלנה עד  

  .םבמידה והחוג לא יפתח משיקולי המתנ"ס יוחזר הכסף במלואו לנרש 

 .לא ניתן לבטל חוג ולקבל כספים בחזרה רטרואקטיבית 

( או נפגע בתאונה, ימסור על כך הודעה בכתב ויצרף אישור רפואי שבועיים לפחותאם חלה המשתתף ) 
 . במקרה זה יזוכה המשתתף בתמורת החוגים בהם לא השתתף.בתוך חודש מתאריך האירועמתאים, 

 :שיעור ניסיון 

 בשיעור לפני ביצוע הרישום. במידה והחליט להירשם, ישלם גם עבור השיעור הנ"ל. כל משתתף רשאי להתנסות 
 
 .נהלי הרישום נכתבו בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים ללא כל הבדל  

 
 ולראיה באתי על החתום:

 

__________________    __________________      __________________      __________________ 
 שם משפחה                          שם פרטי )של ההורה(                תעודת זהות                              חתימה        


