טופס הרשמה לחוג  /פעילות במתנ"ס
פרטים אישיים של המשתתף בחוג:
שם פרטי-
שם פרטי ומשפחה:
אב:

ת .זהות:

מין( :סמן )

רח' ומס':

שכונה:

עיר/ישוב:

□ זכר □ נקבה
ת.ד:
מיקוד:

טלפון בבית:

טלפון בעבודה:

טלפון נייד-אם:

טלפון נייד-אב:

בי"ס/מקום עבודה:

כיתה:

תאריך לידה:

קופ"ח של הנרשם:

פרטי המשלם:
שם ומשפחה:

ת .זהות:

שם פרטי-
אם:

E-Mail:

תחומי עניין/מעבר להיצע חוגי המתנ"ס:

תשלום באמצעות( :סמן )
□ כרטיס אשראי □ צ'יקים

פרטי כרטיס אשראי:
סוג כרטיס האשראי שברשותך( :סמן )
□ ויזה □ ישראכרט □ דיינרס □ אחר:
__________

במידה והילד/ה או המשפחה רשומים לפעילות במתנ"ס
יש לציין  4ספרות אחרונות של כרטיס האשראי:
___ ___ ___ ___
תוקף___ / ___:
מס' תשלומים_______________ :

מעוניין לשלם בכרטיס אשראי ולמסור פרטים
בטלפון:

מס' תשלומים בצ'יקים______________ :
סך הכל לתשלום₪ ________________ :

(סמן  □ )כן □ לא
פרטי החוג:
שם החוג  /פעילות הרצוי/ה:

משתייך לקבוצה  /מורה:

תקנון הרשמה לחוג/פעילות:
.1

החוגים והפעילויות יחלו השנה ב 1.9.2019-ויסתיימו בסוף יוני ,למעט פעילות שמסתיימת בסוף חודש
יולי.

.2

ההרשמה תסתיים ביו ם בו תתמלא מכסת המשתתפים או עפ"י החלטת מנכ"לית המתנ"ס.

.3

הרשמה מוקדמת עד ( 4.9.2019כולל) מקנה לנרשם הנחה של ( .5%לא כולל חוגים שמתקיימים בתום
יום הלימודים ומחירם מוזל .עפ"י התקנון ההנחות המצוי במשרדי המתנ"ס)

.4

בליגת השחמט אין הנחות פרט להנחת רשום מוקדם.

.5

באקדמיה הצעירה אין הנחות רשום מוקדם ,החוגים מתחילים בסוף אוקטובר ומסתיימים לאחר 28
מפגשים

.6

פתיחת החוגים והמשך פעילותם מותנית במספר מינימלי של משתתפים.

.7

במהלך החודש הראשון יתכנו שינויים בימים ובשעות ובהרכב הקבוצות בהתאם לצרכים.

.8

ההרשמה תיכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום

.9

המ תנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוגים משתתפים שמפריעים למהלך התקין של הפעילות

חיובים  /ביטולים
 .10החיוב בגין השתתפות בחוג יבוצע בתחילת כל חודש פעילות.
 .11התשלום לחוגים ולפעילויות יתבצע בכרטיסי אשראי  /המחאות דחויות  /מזומן מראש לכל שנת
הפעילות.
 .12במידה ותוחזר המחאה  /ה.ק ע"י הבנק ,יחויב המשלם בגין עמלת ההחזר.
 .13בתחשיב עלות החוגים נלקחו בחשבון חופשות וחגים עפ"י לוח החופשות .במקרה של ביטול מפגש,
מטעם המתנ"ס/מפעיל החוג ,יקבלו המשתתפים הודעה על מועד ההשלמה.
 .14החל מה  1.4.2020לא ניתן לבטל השתתפות בחוגים.
 .15ביטול חוג/פעילות יבוצע באמצעות מילוי טופס ביטול השתתפות בחוג  /פעילות עד ה 20-בכל חודש .יש
למלא את הטופס באתר המתנ"ס תחת :תפריט ראשי  ---הרשמה לחוגים---טופס מקוון לביטול חוג .
 .16לא ניתן לבטל חוג  /פעילות ,רטרואקטיבית.
 .17הפסקת הגבייה ו/או ההחזר הכספי יחולו החל מהחודש העוקב להודעת הביטול.
 .18לכל חוג ניתן להגיע לשיעור נסיון אחד בלבד.
 .19במידה ונרשמים לחוג ,שעור הנסיון יחשב ויחוייב כשעור מן המניין.

הנחות
 .20הנחה של  5%תינתן לנרשם לחוג שני  /משתתף שני מאותה משפחה ,מהחוג הזול מבניהם .לא כולל
חוגים שמתקיימים בתום יום הלימודים ומחירם מוזל .עפ"י התקנון ההנחות המצוי במשרדי המתנ"ס
 .21לא תאושר הנחה רטרואקטיבית כל הנחה תכנס לתוקף מיום הגשת הבקשה (כולל המסמכים הנלווים
הרלבנטיים).
 .22בקשות להנחה ידונו בוועדת ההנחות הקרובה למועד הגשתן ,החלטת הועדה תהיה בתוקף מיום הגשת
הבקשה כולל כל המסמכים הדרושים.
 .23בקשות להקלה בתשלום ניתן להגיש לוועדת הנחות ביום הרישום.
 .24ועדת הנחות תדון בבקשה עבורה הוסדר הרישום והתשלום בלבד.
 .25במהלך השנה יצולמו הילדים ע"י נציגי המתנ"ס לצורך פרסום או הדרכת הצוות .חתימה על טופס זה
מהווה הסכמה לשימוש בצילומים בפרסומי המתנ"ס.
 .26הנני מאשר/ת למתנ"ס לשלוח אלי חומר פרסומי ב  SMSוב  E-Mailאותו אמסור במעמד
הרישום.
 .27הנני מאשר/ת שקראתי והסכמתי לתקנון ההרשמה לחוגים/פעילויות ומתחייב/ת בזאת לשלם
על החוגים ו/או הפעילויות כנדרש.
 .28הנני מאשר למתנ"ס להשתמש בפרטי כרטיס האשראי שלי אותם אמסור במעמד הרישום לצורך תשלום
בגין החוג/פעילות.
* שיעור ניסיון יחויב בתשלום בזמן הרישום לחוג.
תעודת זהות:
שם מלא:

חתימה:

תאריך:

הצהרת בריאות:
 .1הנני מצהיר/ה כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות/רגישויות כלשהן והוא מסוגל לעמוד
במאמץ הדרוש לחוג אליו נרשם.
יחד עם ז את במידה ותהיה מגבלה רפואית כלשהי הנני מתחייב לדווח על כך בהקדם להנהלה
ו/או למזכירות המתנ"ס.
 .2הנני מצהיר כי למרות המגבלות הרפואיות המצוינות לעיל ,הרשום מעלה מסוגל לעמוד
במאמץ הדרוש לחוג אליו נרשם.
הערות בריאות מיוחדות________________________________ _______________________ :
שם מלא:

תעודת זהות:

חתימה:

תאריך:

