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 08-9476790  :פקס  ט"תשעהסכם הרשמה ותשלום 

   

 

 ___ תאריך לידה:___/____/____  ת.ז:____________________ ________המשתתף: ____________ שם

 בי"ס:______________  כתה:_________   _______________________________כתובת:____   ז / נמין: 

 _______________ אם: __________@________________  טלפון________מייל: _______-כתובת אי

 :__________________ טלפון נוסף____:__________________    טלפון אב

 

 ___________שם המדריך:_____ _________שעה__ _________יום_________________:____שם החוג

 תאריך סיום __/__/__ התחלה: __/__/_ תאריך

 

 ___________שם המדריך:_____ __________שעה__ ________יום_____________________:שם החוג

 תאריך סיום __/__/__ : __/__/_ התחלה תאריך

  
 
 

  רשת חוויות רחובות כולל דואר  לחוק התקשורת אני מבקש בזאת לקבל את פרסומי 40לאור כניסת תיקון

 שלי .S.M.S-פרסומי לכתובת המייל שלי ול

 אשר  יי ביתנו/או בי / תקשורת ופרסום שונים תמונות של להציג מעת לעת באמצעי רשת חוויותאשר לל נייהר

 ת.במהלך הפעילו צולמו

 הנני מצהיר כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות והוא מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הצהרת בריאות :

מתבצעת במים מחוממים  הידרותרפיתבבריכה ההנני  מצהיר כי הובא לידיעתי שפעילות  הפעילות.

אני מודע שלצורך פעילות בבריכה עלי להגיש אישור רפואי שיאשר השתתפותי  .°34בטמפרטורה של עד 

 במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי. בפעילות. 

 _________: ________________________________________________________פואיותרת הערו

____________________________________________________________________________ 

 

 :נתי את "הסכם ההרשמה והתשלום "הריני מאשר בחתימתי, כי קראתי והב

 

 ___________ חתימה_________ת"ז  ___________(לגבי קטין, שם ההורהשם ומשפחה )  ________תאריך 
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  וללמוד בהם. רשת חוויותוהמשתתף ו/או באי ביתו מעונינים להצטרף למסגרת החוגים ב והואיל חוגים. מתמקיי רשת חוויותהואיל: ו

 הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

  :כללי

  דעתה. שירותיו לפי שיקולרכוש את תהפעילות תועבר על ידי הרשום לעיל או אחר בעל כישורים בנושא הנלמד, אשר רשת חוויות  .1

 קיום  הפעילות מותנית במינימום משתתפים. לנותן השרות שמורה הזכות להפסיק את הפעילות בהודעה מראש. כמו כן, רשת חוויות. 2

 שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינוי בתוכנית, בשעות או במיקום של הפעילות מבלי לפגוע במספר המפגשים או באורכם.

 עילות הוא שנתי, מתומחר על פי מספר מפגשים בפועל לאורך השנה. בכפוף לתוכנית פעילות.מחיר הפ .3

 '.לטובת תחרויות, מופעי סיום וכו נוספת בהודעה מוקדמת, רשותית יגבבפעילויות מסוימות תיתכן  .4

חוגים  2-מותר להירשם לור הניסיון.החל משיע.משתתף זכאי לשיעור ניסיון אחד. במידה ויחליט להשתתף בפעילות תחושב עלות החוג 5

 זה לא חל על טיפולים במים וסדנאות(.)סעיף   היתר בתשלום –בלבד לשיעורי ניסיון 

 בלבד! /משתתף הבגירההורהזרה מהפעילות באחריות רשת חוויות אחראית לילדים בזמן הפעילות. ההגעה והח .6

 וץ, השיעור יתקיים בחדר חלופי או יבוטל ויוחזר במשחקים/טורנירים בהמשך.בימים שמזג האוויר לא מאפשר פעילות בח -בחוג קטרגל. 7

 נהלי הרשמה ותשלום:

או במזומן בתשלום  בכל חודש( 8-/כרטיס אשראי/צ'קים )עד ל לחודש( 8–.התשלום עבור פעילות יתבצע באמצעות הוראת קבע )שתגבה ב 8

 מראש.

 .₪ 25זר הוצאות על סך עבור המחאה או ה.ק. שחזרה יחויב הלקוח בהח . 9

 

 )אין כפל הנחות( הנחות בחוגים:

חוג רביעי. )רישום אחים מאותו בית אב כפי שרשום בתעודת הזהות של  15%ילד שלישי,  15%ילד שני,  10%הנחת משפחות:  .10
 ההורים(.

 חוג רביעי. 15%חוג שלישי,  15%חוג שני,  10%הנחת חוגים: . 11

 . 10%   )כפוף לאישור מעו"ד( /חד הוריותומעלה  62גיל ותיקים מאזרחים הנחת .12

 .15%הנחה למשפחות שכולות )יד לבנים( .13

 נתן על החוג הנמוך מביניהם.יההנחה ת

 ם.ינטיבכפוף להצגת מסמכים רלוו

 מנותית.בריכה טיפולית, נבחרות המחול והתעמלות אול לא כולל מסגרות גיל רך, יחידה להתפתחות הילד, "הסדר ההנחות הנ

 

 ביטול השתתפות בפעילות:

במזכירות המרכז. ניתן לשלוח הודעת ביטול בפקס, במקרה זה יש  בכתב בקשות להפסקת פעילות יטופלו רק לאחר מילוי טופס ביטול .14

 .לוודא את קבלתו. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בפעילות לכל דבר

 ניהם.מב מסכום הפעילות הכולל הנמוך 5%או ₪  100פעילות בסך ימי עבודה ובתשלום דמי סיום  3ם תכנס לתוקף בתוהודעת הביטול  .15

 במידה ונותרה יתרת זכות היא תוחזר למשתתפים בתוך כחודש ימים.  עמלה.₪  25יה רפואית בכפוף למסמכים ובקיזוז בביטול על בע

  תבגין היעדרוכספי לא יינתן החזר  .קורס קיץל ניתן לבטל עד שבוע לפני פתיחת קורס קיץהרשמה ל -בריכה ההידרותרפית .16

 .טול חוג בדיעבדילא תתאפשר בקשת ב .17

 .התחום /תמעבר מפעילות לפעילות ייבדק ויאושר ע"י רכז .18

 :היעדרות משתתפים      

יקבע עפ"י –)חס וחלילה(. במקרים מיוחדים של מחלה ממושכת פעילותל עשלא הגי משתתףפצה תתשלום או  תחזירלא  רשת חוויות .19

במידה  שעות לפחות.  24שינוי וביטול טיפול במים יתאפשר רק בהודעה מראש של  .רשת חוויות החלטה מתאימהשקול דעת הנהלת 

 מלא.                                         ום השעות לפני הטיפול יחויב המטופל בתשל 24ותתקבל הודעה או המטופל לא יגיע לטיפול במהלך 

 מפגש שלא יתקיים ע"י המדריך, יועבר ע"י מדריך מחליף ו/או יתקיים במועד אחר. .20

על התקופה  את האפשרות להפסיק פעילות משתתף עקב אי התאמה, במקרה כזה יוחזר למשתתף התשלום הלעצמ תשומררשת חוויות  .21

 הנותרת.

בהודעה כתובה או  או המזכירות smsאו  ימסרו מוקדם ככל האפשר ע"י המורה , לרבות חזרה למופעים,ם או שינויים בפעילותביטולי .22

 ת.טלפוני

 החזרות שיעורים במהלך חודש יולי ובבריכה גם אוגוסט. יתכנו. 23

שנה, יום כיפור, חוה"מ סוכות, פורים, חוה"מ פסח, בערבי חג, ימי חג ובמועדים הר"מ, לא תתקיים פעילות. להלן פרוט המועדים: ראש ה .24

 שבועות ושבועות. ,יום הזיכרון ויום העצמאות, ערב19:00-החל מ , ערב יום הזיכרון19:00 -ערב יום השואה החל מ

 ט.ל.ח
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 טופס חיוב בכרטיס אשראי
 פרטי המשלם:

 
 _________שם משפחה:_________________  שם פרטי:_____________ ת.ז. ______

 שם המשתתף:__________    שם הפעילות: __________ תאריך תחילת הפעילות_______   

 הסכום השנתי לגביה __________ מס' תשלומים ______ 

 סו ג כרטיס האשראי: ויזה/ישראכרט/דיינרס/ אחר__________________________

                             /  יס מספר כרטיס___________________________    תוקף הכרט

 הערות:_________________________________________________________
 

 תאריך:____________        טל:_______________ חתימה:_________________         
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 טלפונית קבלת הפקס במזכירות. ולוודא   08 – 9476790 : ניתן לשלוח לפקס 
 swiss@havayot.org.ilאו לשלוח למייל : 

 


