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 עמותת סחלבים/עירוני מודיעין לשנת תשפ"אפעילויות תקנון הרשמה ל
פעילויות עמותת סחלבים/עירוני מודיעין מפורטים להלן ולקראת ההרשמה לחוגים ול "אעם פתיחת שנת הפעילות תשפ

 :התנאים ונהלי ההרשמה המחייבים

 ההרשמה לפעילות תתבצע באתר האינטרנט של עמותת סחלבים. .1

  ותסתיים בסוף חודש יוני או יולי בהתאם לפעילות החוג. 01.09.20פעילות החוגים/השיעורים תחל ב  .2

)ביום  29.06.20ותסתיים ביום  6.9.20 א' תשפ"א תחל השנה ביום לשנת פעילות חוגי הצהריים בבתי הספר .3
 האחרון ללימודים לא יתקיימו חוגים(

 *יתכנו שינויים בתאריך פתיחת החוגים בתיאום עם בתי הספר.

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

פתיחת חוג וקיומו מותנים במספר מינימלי של נרשמים ומשתתפים )המשתנה מחוג לחוג( אם מספר המשתתפים ירד  .5
 . למשתתפים להפסיק את הפעילות בהודעה מראשלעמותה הזכות במשך השנה מתחת למספר המינימלי, תשמר 

ותה. ימי החופשה בחוגי הצהריים בחוגי אחר הצהריים יתקיימו החוגים בהתאם ללוח החופשות המפורסם באתר העמ .6
לא יושלם  -)תל"ן( יהיו בהתאם ללוח החופשות של משרד החינוך ו/או בהתאם למועדים ואירועים מיוחדים בבתי הספר

 .השיעור במועד אחר

יורשה להשתתף בחוג רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והסדיר את התשלום למשך כל שנת הפעילות, ואין  .7
 נים קודמות.כנגדו חובות מש

 גבייה: .8

תשלומים בהתאם למספר חודשי הפעילות ומקנה  10-התשלום עבור פעילויות העמותה הינו שנתי, מחולק ל .א
מפגשים בחוג  32,  של פעם בשבועאחר צהריים מפגשים בשנה לחוג  36מינימום של בחוגי אחר הצהריים 

ים בשבוע )ללא חודש יולי(. בחישוב של פעמיאחר הצהריים מפגשים לחוג  72-ו צהריים של פעם בשבוע,
בימים אלו לא ה. המחיר שוקללו ימי החופשה הנהוגים והמופיעים בלוח החופשות המופיע באתר העמות

 ם. תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינ

 הגביה לחוגים/ שיעורים נעשית בסוף חודש עבור החודש העוקב.  .ב

שיעור ניסיון, תאריך תחילת החוג ייחשב החל ממועד שיעור במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג ועשה בו  .ג
 הניסיון.

 .אופן התשלום: כרטיסי אשראי / צ'קים דחויים .ד
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 בחודש ההרשמה הראשון יגבה תשלום עבור: ציוד/ערכה/דמי פעילות והעשרה, במידה וישנו. .ה

 בה בנפרד על פי הצורך.תשלום עבור כרטיסים למופעים, תחרויות, אליפויות, מבחני דרגה וציוד מקצועי יג .ו

החומרים יגבו באופן חודשי )חלוקת סכום החומרים השנתי למס' חודשי   -חוגים בהם יש תשלום בגין חומרי הפעלה  .ז
 הפעילות(. זאת החל מחודש ההרשמה הראשון.

 להסדיר אתכרטיס אשראי שלא יכובד ייסלק שוב בחודש שלאחריו. במידה ולא יכובד פעם נוספת על בעל החוב  .ח
במידה ולא יסולק החוב השתתפות הנרשם בפעילות תופסק באופן מיידי. בנוסף, לא יוכל  התשלום באפן מיידי.

 .שיסלק את חובולפעילות נוספת עד  הירשםהתושב ל

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

 :נהלי ביטול השתתפות .9

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

נו מעוניין לעשות את פעילותו בחוג יוכל לעבור לחוג אחר החל מתחילת החודש העוקב. במידה ואימשתתף המפסיק  .ב
כן, תפסק הגבייה מחשבונו בתחילת החודש העוקב. ניתן להפסיק השתתפות בחוג ע"י שליחת טופס ביטול מקוון 

 25עד לתאריך . (או הודעה שנמסרה למפעיל . )לא תתקבל הודעה טלפונית בע"פבלבדבאתר עמותת סחלבים  
ו התשלומים גם אם יפסיק המשתתף להגיע לחוג. אין בכלל. לאחר תאריך זה, לא יוחזר 31.03.21בכל חודש ועד 

 25.1.21ביטול חוג רטרואקטיבית והחזר כספי בגינו. *כושר קרבי ניתן לבטל עד 

דמי ביטול בשיעור  ימים לפני תחילת חוג, ניתן יהיה לבטל את ההשתתפות תמורת החזר תשלום מלא בניכוי 14עד  .ג
 לפי הנמוך מבניהם.₪  100ממחיר הטובין או מערך השירות או  5%של 

משתתף שיעדר ממפגש לא יקבל החזר שיעור או החזר כספים בגין היעדרות. אם חלה המשתתף במחלה ונעדר  .ד
 .יציג אישור רפואי וכל מקרה ידון לגופו מעל חודש

או ו/או עמותת סחלבים ו/או עירוני מודיעין יושלם ע"י מדריך או מורה אחר  ךמפגש שלא יתקיים ביוזמת המדרי .ה
 אין העמותה מתחייבת להחזיר שיעורים ביום ובשעה הקבועים של החוג. .במועד אחר בתיאום מראש

מובהר, כי במקרה של ביטול שיעור/שיעורים מחמת כוח עליון כהגדרתו להלן, ייעשה מאמץ מצד העמותה לקיים  .ו
לבים אינה מחויבת להשיב תשלום השיעור/ים במועד נדחה אחר, ככל הניתן בנסיבות העניין ועל פי שיקול דעתה. סח

לרבות מלחמות, מצב חירום, גיוס בין חלקי ובין מלא,  –בגין שיעורים שלא התקיימו מחמת כוח עליון. "כוח עליון" 
לרבות גיוס מילואים, השבתות, ימי שבתון, מחלות, מגפות, אבל )לרבות אבל לאומי(, חוסר אפשרות לנוע בדרכים, 

או הוראות של רשויות המדינה ו/או רשויות מקומיות ו/או פיקוד העורף לעניין קיום אירועים שריפות, חקיקת צווים ו/
 ובכלל, וכל פעולה ומעשה שאינה תלויה בסחלבים או במשתתף. 
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במקרה של חקיקת צווים / הוראות רשויות המדינה, לרבות משרד הבריאות, בדבר השבתת פעילות החוגים עקב  .ז
 .שלא התקיימהבגין הפעילות או החזר מפגשים יחסי  תבצע העמותה החזר כספי יחסי –התפרצות מגפת הקורונה 

 לא יינתן כל פיצוי בגין ציוד אישי שנרכש עבור חוג מסוים והחוג נסגר מכל סיבה שהיא. .ח

 :הנחות .10

 פנאי(.ספורט והנחה )תקף לחוגי אחה"צ:  5%בן משפחה שני ומעלה זכאי ל  .א

 פנאי(.ספורט ו)תקף לחוגי אחה"צ:  5%בן משפחה יחיד החל מחוג שלישי  .ב

 הנחות אלו אינן תקפות לגבי חוגי הצהריים בבתי הספר )תל"ן( .ג

 ההנחה ניתנת ממחיר החוג הנמוך  .ד

 במקרה של ביטול החוג, תבוטלנה גם ההנחות. .ה

 : החזר עלות חומרים/ דמי פעילות .11

עד , בתנאי שהגיש בקשה לביטול לא יחויב עבור החוג ועבור החומרים החל מהחודש העוקב -תושב המבטל חוג .א

 .בכלל 31.03.21ועד  בכל חודש 25לתאריך 

 יבוצע בתשלום הראשון, לא יינתן החזר כספי במידה ויבוטל החוג. -התשלום עבור ערכה / ציוד  .ב

יבוצע בתשלום הראשון, החזר כספי יחסי יינתן במידה ויבוטל החוג עד לתאריך  –התשלום עבור דמי פעילות  .ג

 בלבד, לאחר התאריך האמור לא יוחזרו דמי הפעילות. 31.12.20

הריני מאשר לצלם את ילדי המשתתף בפעילות סחלבים ו/או עירוני מודיעין ויודע כי תמונות אלו עשויות להתפרסם  .12
  במסגרת פרסומי העמותה ובמדיות השונות. במידה ואיני מעונין בכך, יש לשלוח הודעה בכתב לדוא"ל:

 dovrut03@modiin.muni.il 

אני מאשר לקבל עדכונים בנוגע לפעילויות ואירועים מעמותת סחלבים ו/או עמותת עירוני מודיעין ו/או עיריית מודיעין  .13
 .SMSמכבים רעות באמצעות הדוא"ל / 

הרגישויות והאלרגיות של הילד ולעדכן את  באחריות הוריו של תלמיד הסובל מאלרגיה, לציין בזמן ההרשמה את כלל .14
הצוות ויחידת רישום וגביה בכתב על כך. בנוסף, על ההורה לשלוח מסמך רפואי מהאלרגולוג המטפל, הכולל פירוט 

את המסמך יש  בדבר המזונות והחומרים שהילד אלרגי אליהם, תוך הבהרת הפעולות שיש לנקוט במקרה של חשיפה.
 .08-9702210ולוודא קבלה בטלפון מס'  08-9702050לשלוח לפקס מס' 

הנני מצהיר בזאת כי קראתי את תנאי ההשתתפות בפעילות ואת הנהלים כפי שהם מפורטים מעלה וחתימתי 
 ע"ג טופס זה יש בה הסכמה לתנאים ולנהלים האמורים.

mailto:dovrut03@modiin.muni.il
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 תשפ"את חוגים לשנת וטופס רישום פעיל

 אני הח"מ מעוניין להירשם/לרשום את בני/בתי לפעילות המפורטת: 

 

 __________ ציוד _________ ערכה _________ חומרים _____תוספת תשלום לחוג בש"ח: דמי פעילות ___

  פרטי הורים:

 ______________________ נייד:_______________ז.:_________________ ת.______: שם:_________אם

 ______________________ נייד:_______________________ ת.ז.:_______________: שם:_________אב

 ________________________טלפון בבית:________ ______________________כתובת:______________

 _____________________________________________________________דוא"ל:__________________

 אופן התשלום:

 / מזומן כרטיס אשראי / שיקים אמצעי התשלום:

  פרטי כרטיס האשראי:

 ף עד:__________________________סוג כרטיס:______________________________ בתוק
 

                   

 

 __________________________:____ת.ז________ _____________:_______בעל הכרטיסשם 

 _____________ חתימה:____________________________ שם מלא:_________:_____________תאריך

 הוקלד עי_____________   תאריך ______________ :פנימי

 יחידת רישום וגביה 
 08-9702050  :| פקס 08-9702210טל: 

תאריך  ת.ז. שם המשתתף
 לידה

יום  שם החוג  כיתה בי"ס  ז/נ
 ושעה

ך תארי
 התחלה

מחיר 
לחודש 
 בש"ח 

          

          

          


