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 בתשפ" –רישום לשיעורי נגינה בקונסרבטוריון העירוני  תקנון
 

 .31.7.22ותסתיים ביום  01.09.21פעילות הקונסרבטוריון העירוני תחל השנה ביום  .1

אם מספר המשתתפים ירד במשך השנה  פתיחת מחלקת כלי נגינה וקיומה מותנים במספר מינימלי של משתתפים. .2
 למשתתפים. להפסיק את הפעילות בהודעה מראשהזכות  לעמותהמתחת למספר המינימלי, תשמר 

ימים לפני תחילת שיעורי הנגינה יבוצע בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן )ביטול  14ביטול רישום לפעילות עד  .3
 .2010 –עסקה(, תשע"א 

 נו.למען הסר ספק אין לעמותת סחלבים כל אחריות בפרק הזמן, בדרכו של הילד/ה עצמאית לחוג וחזרה ממ .4

יורשה להשתתף בחוג רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והסדיר את התשלום למשך כל שנת הפעילות, ואין כנגדו  .5
  חובות משנים קודמות

 גבייה: .6

-42 שלומים בהתאם למספר חודשי הפעילות ומקנהלתהתשלום עבור פעילויות העמותה הינו שנתי, מחולק  .א
לא  בהם מי החופשה הנהוגים והמופיעים בלוח החופשותבחישוב המחיר שוקללו י .שיעורים בשנה 41

 ם. תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינ

 שיעורים נעשית בסוף חודש עבור החודש העוקב. להגביה  .ב

 .אופן התשלום: כרטיסי אשראי / צ'קים דחויים .ג

 .יגבה בנפרד על פי הצורך תחרויותו כרטיסים למופעיםתשלום עבור  .ד

ובד ייסלק שוב בחודש שלאחריו. במידה ולא יכובד פעם נוספת על בעל החוב כרטיס אשראי שלא יכ .ה
החוב השתתפות הנרשם בפעילות תופסק באופן מידי.  יפרעבמידה ולא  להסדיר את התשלום באפן מידי.

 .את חובו יפרעלפעילות נוספת עד  הירשםבנוסף, לא יוכל התושב ל

עמלת החזר. במידה והתשלום לא יוסדר תוך חודש ימים במקרה של החזר צ'ק יחויב בעל החשבון בכיסוי  .ו
 מהחזרתו יועבר הנושא לטיפול משפטי והפעילות בחוג תופסק לאלתר.

 :נהלי ביטול השתתפות .7

של העמותה והגבייה המשתתף לא יבטל ו/או ישנה את ההרשאה לחיוב חשבונו ללא ידיעת מרכז הרישום  .א
 ת.מראש ובכתב וזאת עד לתום מועד הפעילו

לא בלבד )ע"י שליחת טופס ביטול מקוון באתר עמותת סחלבים   בחוגי הנגינה תן להפסיק השתתפות ני .ב
בכלל.  31.03.22בכל חודש ועד  25עד לתאריך , (או הודעה שנמסרה למורה תתקבל הודעה טלפונית בע"פ

ום תחל פסקת התשלה. שיעוריםלאחר תאריך זה, לא יוחזרו התשלומים גם אם יפסיק המשתתף להגיע ל
 .מהחודש שאחרי הביטול



 
 
 
 

 

2 

 

. באחריות חודש הניסיון בתשלום מראש -במידה והחליט/ה המשתתף/ת להירשם לשיעורי נגינה לניסיון  .ג
 .לאותו חודש 25-המשתתף/ת להודיע על ביטול השתתפותו לאחר חודש בשיעורי הנגינה, עד לתאריך ה

 הנחות .8

 )לא כולל הרכבים, תיאוריה ותיגוף(. מבניהםהנמוך על המחיר  5%תינתן הנחה של  -הנחת אחים  –הנחות  .א
 במקרה של ביטול שיעורי נגינה תבוטלנה גם ההנחות. .ב

 
  :היעדרויות .9

עם  לקבלת עד שני שיעורי החזר בשנה בתאום מראש יהיה זכאי המשתתףין היעדרות ידועה מראש בג .א
לא יקבל החזר שיעור או החזר כספים  שיעוריםמיותר משני משתתף שיעדר  .מזכירות הקונסרבטוריון בלבד

 .בגין היעדרות
 במקרה של מחלה/פציעה הנמשכת מעל חודש, יש להציג אישור רפואי וכל מקרה ידון לגופו של ענין. .ב
 היעדרות משיעור ללא תיאום מראש, לא תזכה בהחזר שיעור. .ג
ובשעה הקבועים של  אין התחייבות להחזרת שיעורים ביום -היעדרות מורה משיעור תושלם במועד אחר .ד

  המשתתף/ת ובלבד שיוחזר במהלך השנה.
ובהר, כי במקרה של ביטול שיעור/שיעורים מחמת כוח עליון כהגדרתו להלן, ייעשה מאמץ מצד העמותה מ .ה

סחלבים אינה מחויבת להשיב תשלום בגין לקיים השיעור/ים במועד נדחה אחר, על פי שיקול דעתה. 
לרבות מלחמות, מצב חירום, גיוס בין חלקי ובין מלא,  –. "כוח עליון" ח עליוןורים שלא התקיימו מחמת כושיע

אבל )לרבות אבל לאומי(, לרבות מגפת הקורונה, מגפות, התפרצות לרבות גיוס מילואים, השבתות, מחלות, 
ות חוסר אפשרות לנוע בדרכים, שריפות, חקיקת צווים ו/או הוראות של רשויות המדינה ו/או רשויות מקומי

ובכלל, וכל פעולה ומעשה שאינה תלויה בסחלבים או פעילות חוגים/ אירועים ו/או פיקוד העורף לעניין קיום 
 במשתתף. 

באחריות הוריו של תלמיד הסובל  אני מאשר/ת כי המשתתף/ת כשיר/ה מבחינה רפואית להשתתף בשיעורי הנגינה. .10
ות של הילד ולעדכן את הצוות ויחידת רישום וגביה בכתב על מאלרגיה, לציין בזמן ההרשמה את כלל הרגישויות והאלרגי

כך. בנוסף, על ההורה לשלוח מסמך רפואי מהאלרגולוג המטפל, הכולל פירוט בדבר המזונות והחומרים שהילד אלרגי 
ולוודא  08-9702050את המסמך יש לשלוח לפקס מס'  אליהם, תוך הבהרת הפעולות שיש לנקוט במקרה של חשיפה.

 .08-9702210בטלפון מס' קבלה 

הריני מאשר/ת לצלם את בני/בתי המשתתף/ת בשיעורי הנגינה ובפעילויות השונות במסגרת קונסרבטוריון העירוני  .11
 מדיות השונות. בת להתפרסם במסגרת פרסומי העמותה וידוע לי כי תמונות אלו עשויו

 מטעם עמותת סחלבים והקונסרבטוריון העירוני. הריני מאשר/ת לקבל הודעות ועדכונים במסרונים/בדוא"ל/בוואטסאפ  .12

בחישוב . פעילות הקונסרבטוריון תתקיים על פי לוח חופשות שיפרסם הקונסרבטוריון העירוני בתחילת שנת הפעילות .13
 ם.בימים אלו לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינ. החופשותהמחיר שוקללו ימי החופשה הנהוגים והמופיעים בלוח 


