תושבים יקרים,

אנו מודים לכם על ביצוע הרישום באמצעות אתר עמותת סחלבים.

ההרשמה לפעילויות ולשירותים השונים באתר הינה הסכמה לנהלי הרישום המצורפים
בזאת.

אנו מאחלים לכם ולילדכם שנת לימודים פורייה ומהנה.

נשמח לעמוד לשירותכם,
עמותת סחלבים

מחלקת קהילה ופנאי  | 08-9702210אגף הספורט  | 08-9752210אגף הגיל הרך 08-9727156
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תקנון הרשמה לחוגי עמותת סחלבים לשנת תשע"ט
עם פתיחת שנת הפעילות תשע"ט ולקראת ההרשמה לחוגים ולפעילויות עמותת סחלבים מפורטים להלן
התנאים ונהלי ההרשמה המחייבים:
 .1ההרשמה לחוגים תתבצע באתר האינטרנט של עמותת סחלבים.
 .2פעילות החוגים תחל ב  02.09.18ותסתיים בסוף חודש יוני או יולי/אוגוסט בהתאם לפעילות החוג.
 .3פעילות חוגי הצהריים בבתי הספר לשנת תשע"ט תחל השנה ביום א'  07.10.18ותסתיים ביום א'
* 30.06.19יתכנו שינויים בתאריך פתיחת החוגים בתיאום עם בתי הספר.
 .4פתיחת חוג וקיומו מותנים במספר מינימלי של נרשמים ומשתתפים (המשתנה מחוג לחוג) אם מספר
המשתתפים ירד במשך השנה מתחת למספר המינימלי ,תשמר לנותן השירות הזכות להפסיק את
הפעילות בהודעה מראש.
 .5בחוגי הצהריים יתקיימו החוגים בהתאם לחופשות ביה"ס .ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל לא
יתקיימו חוגים .במידה ותתקיים פעילות בית ספרית במועד החוג  -לא יושלם השיעור במועד אחר.
 .6העמותה תהא רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד/ה בחוג/בפעילות ,בהתאם לשיקול דעתה
במידה ויפריע למהלך התקין של הפעילות מסיבות התנהגותית ,רגשית או משמעתיות.
 .7למען הסר ספק אין לעמותת סחלבים כל אחריות בפרק הזמן ,בדרכו של הילד/ה עצמאית לחוג וחזרה
ממנו.
 .8גבייה:
א .התשלום לחוג הינו שנתי והוא מהווה את סך העסקה (בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה הנהוגים
והמופיעים בלוח החופשות המופיע באתר עמותת סחלבים .לכן בימים אלו לא תתקיים פעילות ולא
יינתן זיכוי בגינם) העסקה מחולקת למספר התשלומים בהתאם למספר חודשי הפעילות .בחודשים
בהם יש חגים ,התשלום החודשי יגבה במלואו.
ב .הגביה לחוגים נעשית בסוף חודש עבור החודש העוקב .גביה עבור הרשמה באמצע חודש פעילות
תתבצע באופן מידי.
ג.

במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג ועשה בו שיעור ניסיון ,תאריך תחילת החוג ייחשב כבר
בשיעור הניסיון.

ד .אופן התשלום :בכרטיסי אשראי  /צ'קים דחויים.
ה .בחודש ההרשמה הראשון יגבה תשלום עבור :ציוד/ערכה/דמי פעילות והעשרה.
ו.

תשלום עבור תחרויות ,אליפויות ,מבחני דרגה וציוד מקצועי יגבה בנפרד על פי הצורך.

2

ז.

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

ח.

ישנם חוגים בהם הציוד יגבה ישירות על ידי מפעיל החוג.

ט.

כרטיס אשראי שלא יכובד ייסלק שוב בחודש שלאחריו .במידה ולא יכובד פעם נוספת על בעל החוב
לבוא ולשלם לאלתר את חובו במזומן .במידה ולא יסולק החוב השתתפות הנרשם בפעילות תופסק
באופן מיידי .בנוסף ,לא יוכל התושב לרשום לפעילות נוספת עד סילוק החוב.

י.

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

 .9נהלי ביטול השתתפות בחוגים:
א .המשתתף לא יבטל ו/או ישנה את ההרשאה לחיוב חשבונו ללא ידיעת מרכז רישום של העמותה מראש
ובכתב וזאת עד לתום מועד הפעילות.
ב .משתתף המפסיק את פעילותו בחוג יוכל לעבור לחוג אחר בתחילת כל חודש .במידה ואינו מעוניין
לעשות כן ,תפסק הגבייה מחשבונו .ניתן להפסיק השתתפות בחוג ע"י שליחת טופס ביטול מקוון
באתר עמותת סחלבים  www.matnasmodiin.org.ilעד לתאריך  25בכל חודש ועד  25/3/19בכלל.
לאחר תאריך זה ,לא יוחזרו התשלומים גם אם יפסיק המשתתף להגיע לחוג.
ג .עד  14ימים לפני תחילת חוג ,ניתן יהיה לבטל את ההשתתפות תמורת החזר תשלום מלא בניכוי דמי
ביטול בשיעור של  5%ממחיר הטובין או מערך השירות או  ₪ 100לפי הנמוך מביניהם.
ד .משתתף שיעדר עקב מחלה  /חופשה לא יקבל החזר תמורת המפגש בו לא השתתף .אם חלה
המשתתף במחלה ונעדר מעל חודש יציג אישור רפואי וכל מקרה ידון לגופו.
ה .מפגש שלא יתקיים ביוזמת המדריך ו /או עמותת סחלבים יושלם ע"י מדריך אחר או במועד אחר
בתיאום מראש .אין התחייבות להחזיר שיעורים ביום ובשעה הקבועים לחוג.
 .01הנחות:
א .בן משפחה שני זכאי ל  5%הנחה
ב .בן משפחה שלישי זכאי ל  10%הנחה
ג .בן משפחה יחיד – החל מהחוג השלישי זכאי ל  10%הנחה
ד .הנחות אלו אינן תקפות לגבי חוגי הצהריים בבתי הספר
ה .ההנחה ניתנת ממחיר החוג הנמוך
 .11החזר עלות חומרים /דמי פעילות:
א .תושב המבטל חוג -לא יחויב עבור החוג ועבור החומרים החל מהחודש העוקב.
ב .התשלום עבור ערכה /ציוד – יבוצע בתשלום הראשון ,לא יינתן החזר כספי במידה ויבוטל החוג.
ג.

התשלום עבור דמי פעילות – יבוצע בתשלום הראשון ,החזר כספי יחסי יינתן במידה ויבוטל החוג עד
לתאריך  25.11.18בלבד ,לאחר התאריך האמור לא יוחזרו דמי הפעילות.
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 .12הריני מאשר לצלם את ילדי המשתתף בפעילות חוגי סחלבים ויודע כי תמונות אלו עשויות להתפרסם
במסגרת פרסומי העמותה ובמדיות השונות .במידה ואיני מעונין בכך ,יש לשלוח הודעה בכתב לדוא"ל:
hugim3@modiin.matnasim.co.il
 .13אני מאשר לקבל עדכונים ו/או שינויים או ביטולים בנוגע לפעילויות ואירועים חדשים באמצעות הדוא"ל
ו/או.
 .14באחריות הוריו של תלמיד הסובל מאלרגיה ,לציין בזמן ההרשמה את כלל הרגישויות והאלרגיות של
הילד ולעדכן את הצוות ויחידת רישום וגביה בכתב על כך .בנוסף ,על ההורה לשלוח מסמך רפואי
מהאלרגולוג המטפל ,הכולל פירוט בדבר המזונות והחומרים שהילד אלרגי אליהם ,תוך הבהרת
הפעולות שיש לנקוט במקרה של חשיפה.
הצהרת בריאות:
 .1הנני מצהיר/ה כי לילד/ה אין מגבלות רפואיות/רגישויות כלשהן והוא/היא מסוגל/ת לעמוד במאמץ
הדרוש לחוג אליו נרשם/ה .יחד עם זאת במידה ותהיה מגבלה רפואית כלשהי הנני מתחייב לדווח על
כך בהקדם להנהלה ו/או למזכירות העמותה.
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