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 מחול
 פטופס רישום לחוגים לשנת תש"

 
                                                                                                               תאריך: _____________                                                                                                       פרטי ההורים .א

 טלפון בבית טל' נייד ת. לידה ת.ז. משפחה שם

      האם:
 

      האב:
 

 
 הורים_______________________________ דואר אלקטרוני

 
 ה_____________________________\תלמיד דואר אלקטרוני

 :כתובת :קופ"ח מיקוד/ת.ד.
 

 יישוב:
 

   
 רטי המשלם:פ .ב

 
 ת. זהות שם פרטי השם משפח

 
 

 תשלום בשיק/ים               מזומן  .   בהו" ק            תשלום   תשלום בכרטיס אשראי                                    
 

 פרטי אשראי: סוג כרטיס ____________  מס' כרטיס: ______________________________________, תוקף _____
 :אות הצהרת ברי .ג

           הנני מצהיר כי לרשום אין מגבלות רפואיות ומסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות במידה ותהיה מגבלה רפואית,               
 .רכז התחוםל אני מתחייב לדווח בהקדם              

 
או  הרופא המקצועי המתיר לו לעסוק בתחום  אם קיימת מגבלה רפואית כלשהי על הנרשם להמציא אישור רפואי מרופא המשפחה

                                                                                                                                                                       הפעילות  הרלוונטי.
 ____________________________________________________________________הערות בריאות:_____             

 
 .ומחוצה לומרכז הקהילתי ום תמונה /תמונות בפרסומי ההנני  מאשר פרס

  .  מס' טל' נייד אליו יהיה SMSהנני מאשר לקבל הודעות על ביטול חוג/ מידע על פעילויות המרכז הקהילתי בהודעת               
 _____________________. sms-אפשר להודיע על כל שינוי ב              

 
 ______________________________דרך המייל בכתובת מייל  המרכז על פעילות  מידעקבלת  הנני מאשר              

 פרטי משתתף בפעילות/חוג .ד

קוד ע"פ 
 החוברת

 /כתה משתתףשם ה ז/נ חוגשם ה
 גיל

 /שם ביה"ס
 גן

 ת. זהות . לידהת
 

  
 

  ז/נ
 

    

     ז/נ  
 

 

      ז/נ  

      ז/נ  

      ז/נ  

      ז/נ  

      ז/נ  

      ז/נ  

 העשרה חובה* 
 כתה וקוד\נא לציין גיל

      ז/נ

  נא למלא את כל הפרטים. . 4מגיל החל ה  למחול  \*חובת השתתפות לכל תלמיד
 

 
              ______________________         ____________                 _______________         ______________________ 

 שם המזכירה               תאריך        חתימה                               שם מלא  של ההורים                                   
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 תקנון העמותה לפעילות קהילתית
 

 ושבים יקרים,ת
 התשלום הבאים:תנאי על מנת לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום ו

 במידעון להורים.. חוגים שפועלים במועדים אחרים מצוינים בחוברת או  30.06.20עד   1.9.19תפתח ב טשנת הפעילות תשע"
  כמצוין בחוברת חוגים. בהתאם ללוח החופשותל חגי ומועדי ישראב החוגים לא יפעלו

 
 כללי:

 החופשות בחגים שבהן אין פעילות )כמפורט בלוח החופשות(, נכללות בעלות החוג. .1

     הקהילתי רשאי לסגור חוג, או  המרכזפתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנים במספר מינימאלי של משתתפים.  .2
 לחילופין,לאחד קבוצות.          

    נרשם לחוג שלא נפתח, יהיה רשאי לבחור באחד החוגים האחרים ולשלם לפי מחירו של החוג החדש, או ה ףמשתת .3
 כספו בחזרה. לקבל את מלוא           

 אי השתתפות בפעילות באופן חלקי או מלא אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא מחיר החוג. .4

   ש שלא התקיים ע"י המדריך מסיבה כל שהיא , יתקיים ע"י מדריך מחליף, או יועבר למועד אחר עליו יודיע מדריך  מפג .5
 החוג.           

    .חד פעמיות וסדנאות , קורסיםחוג באופן חד פעמי, פרט לחוגי המוסיקה, שיעורים פרטנייםבנסות התהזכות ל ניתנת  .6
 באופן מלא. , במידה ויבחר להמשיך בחוג יחויב שיעור הניסיוןלהמשיך לא יחויב בגין  לא החליטהמשתתף במידה ו          

 עד להסדרת החוב. טבשנת תשע" המרכזלהירשם לפעילויות  יורשולא  למרכזמשפחה החייבת כספים משתתף או  .7

 .ילות השוטפתפוגע בפע אוו מתנהג בצורה שאינה הולמתאם ברשאית להפסיק פעילות של משתתף  המרכזהנהלת  .8

 היעדרות משיעור פרטני אינה מזכה בהחזר כספי.  .9

    שעות טרם מועד השיעור. במקרה של מחלה,  24היעדרות משיעור פרטני מסיבות מוצדקות תתקבל בהודעה מראש לפחות  .11
 בבוקר יום השיעור. 08:00יש להודיע  למורה לא יאוחר מהשעה           

פעילויות המוצעים בתוכנית השנתית הזכות לבצע שינויים במערך החוגים/הסדנאות/השומר לעצמו את  המרכז הקהילתי  .11
 ובכפוף למס' המשתתפים. רכים המקצועייםלצ הפעילות,  בהתאםובמועדי 

 
 

 הנחות:
 יהיה זכאי למתנה.  9.15.9ולהסדיר תשלום עד מלאים חודשי פעילות  10-כל המקדים להירשם ל

 בהתאם למפורט בחוברת החוגים. בלבד, חולעל חוגי המחול יחולו הנחות המ .1

פס בקשה להנחה שניתן להורדה מאת ע"י מילוי טו , המרכזשל  ניתן לפנות לוועדת הנחות ה מיוחדתלקבלת הנח .2
 . 20.10.19יש להגיש את הבקשה בצירוף כל האישורים הנדרשים עד לתאריך  . המרכז לקבלו במזכירות מתנ"ס או ה

 המסמכים הנדרשים. ישור ועדת הנחות. לא ידונו בבקשות אשר יוגשו ללא כל רק לאחר א ההנחה תתקבל 

 אין כפל הנחות. .3

 
 ביטול השתתפות:

. במקרה זה יש לוודא המרכזבמזכירות לקבלו באתר או הנמצא  בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול חוג 
יחשב המשתתף  המרכזאישור כתוב ממזכירות ללא  .ו דרך מדריך החוגא באמצעות הטלפון קבלתו במתנ"ס. לא יעשו ביטולים 

 בחוג לכל דבר ועניין.כממשיך 
בחודש ויכנס לתוקף החל מהחודש  25 -ביטול חוג  יתקבל בכתב עד ל,  )כולל(דצמברועד חודש  מחודש ספטמבר .1

 שאחריו.
ויכלול תשלום גם עבור החודש הבא ודש לח 25, ביטול חוג יתקבל בכתב עד ל )כולל( מרץועד חודש  ינוארמחודש  .2

 אחריו.

למעט , זה יהיה ניתן לעבור מחוג לחוגמועד לא ניתן לבטל השתתפות בחוגים. לאחר   חודש מרץל 25החל מתאריך  .3
 מחול.החוגי 

 . המרכזובאישור הנהלת  העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש לאחר מילוי טופס העברה .4

 פים רטרואקטיבית.אין ביטול והחזר כס .5

אין החזר שיעורים או כספים בגין היעדרות המשתתף )אלא במקרים מיוחדים(. במקרה של מחלה או פציעה, יש  .6
מיום ההיעדרות ולא יאוחר מסוף אותו חודש ההיעדרות. אישורים שלא יגיעו  ישור רפואי תוך שבועיים א להמציא 

 במועדם, לא יתקבלו!
 

 אופן התשלום:
בכל אמצעי  המרכז , או במשרדי המרכז הקהילתים בגין החוגים באמצעות כרטיס אשראי  בלבד דרך אתר הרשמה ותשלו

 . בחודשו או בהמחאה הניתנת מדי חודשחודש בחודשו במזומן מדי התשלום הקיימים.  אין אפשרות לתשלום 
לום שנתי. זהו תנאי הכרחי השיעור השני על המשתתפים להציג בפני מדריך החוג אישור המעיד על הסדר תשהחל מ

 .להשתתפות
 

 !מדי שנה לכל חוג וסדנאההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה, חובה  להירשם בשנית : שימו 
 
 תוכנם.ל לעיל ואני מסכים/ה קראתי את התנאיםהנני לאשר כי  

 
    www.levhamakom.co.il: המרכזלנוחיותכם  ניתן לבצע את  הרישום דרך אתר 

 
 
                  ____________________                     _________________ ___________________ 

 תאריך    חתימה    שם + משפחה          
 

 
 ט.ל.ח.

http://www.levhamakom.co.il/

