טופס הרשמה לחוגי העשרה וספורט 2020-2021
שם הנרשם _______________________ תאריך לידה ________________
ת.ז _________________ .כיתה ______ גן/בי"ס ___________________
רישום לחוג _________________________
טל .סלולארי של המשתתף ______________
פרטי המשלם/ת :שם משפחה_______________ שם פרטי _____________
ת.ז ______________ .כתובת _________________ שכונה __________
מיקוד _________ טל בית _______________ טל נייד _______________
כתובת מייל __________________________
*קבלות על תשלום בהוראת קבע תשלחנה במייל.

הודעות על ביטול חוג ימסרו ב SMS-אנא הקפידו לעדכן סלולארי בכל שינוי.


לאור כניסת תיקון  40לחוק התקשורת אני מאשר למתנ"ס גבעת שמואל לשלוח כולל דואר
פרסומי לכתובת המייל שלי ול S.M.S.-שלי.

 הריני מאשר למתנ"ס גבעת שמואל להציג מעת לעת באמצעי התקשורת ופרסומים שונים
תמונות של בני/בתי אשר צולמו במהלך הפעילות.
ם מאשר לצלם
לתשלום בכרטיס אשראי:

ם איני מאשר לצלם
ם ויזה

ם ישראכרט

ם אחר _______________

מספר הכרטיס __________________________ תוקף___________________ :
תשלום בהוראת קבע ל 16-או  28לכל חודש:
שם הבנק ________________ :סניף ____________ מס' ח"ן _______________

חתימה________________ :

תאריך___________________ :

תקנון המתנ"ס תשפ"א 2020-2021
נא קראו בעיון רב את התנאים והנהלים .רישום לפעילות מהווה הסכמה מצידכם לאמור להלן.
המתנס פועל בכפוף להנחיות התו הסגול .אנו מחויבים לעשות ככל הניתן לקיים את ההנחיות העדכניות לכל
תחום ומבקשים מכם לסייע בידנו לעמוד במשימה לתועלת הצבור כולו .נא הקפידו להשמע להנחיות.
אנו כאן על מנת להעניק לתושבי העיר פעילויות חברתיות ,פנאי ,העשרה ,חינוך משלים ועוד מכל הלב על מנת
לסייע גם בימי שגרת קורונה שיעברו על כולנו בחיוך ובבטחון.
אין כניסת מלווים לשטח גן  /מתחם הפעילות על המלווה להביא את הילד לשער המבנה ולקחתו משם בסיום
יום הפעילות.
לא יתקבל משתתף ללא הצהרת בריאות עדכנית לכל יום פעילות.
ילדים מכיתה ד מחויבים במסכות פה ואף .על ההורה לציין מי מורשה לאסוף את המשתתף מהשער.
 .1שנת הפעילות במתנ"ס תפתח ב 1.9.2020 -ותפעל עד ה( ,30.6.2021 -חוגי מוסיקה וחוגים
נוספים פועלים עד ה 31.7.21 -בכפוף למפורט באתר).
 .2חגים ומועדים נלקחו בחשבון בעת חישוב העלות .לוח החופשות השנתי יפורסם באתר בתחילת שנה"ל.
 .3חוגים שיפעלו גם בחודש יולי  -התשלום יהיה עבור  11חודשים.
 .4פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים .אם מספר המשתתפים בחוג ירד במהלך
השנה ממספר זה ,תעמוד למתנ"ס הזכות לבטלו.
 .5הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לבטל או לאחד חוגים.
 .6ייתכנו מקרים במשך השנה בהם המשתתפים יסווגו לרמות שונות בהמלצת המדריכים .במקרים
אלו ייתכנו שינויים בשעות החוג בהתאם לשיבוץ.
 .7במקרה של ביטול חוג מיוזמת המתנ"ס ,יוחזר התשלום היחסי לנרשמים.
 .8אנא הקפידו לעדכן את מזכירות המתנ"ס בכל שינוי במספר טלפון נייד אליו הנכם מעוניינים לקבל
מסרונים וכתובת מייל העדכנית.
 .9המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לחייב במקרה של ביטול כתוצאה מכוח עליון או שינוי תנאים לא צפוי בפעילות /
טיול במועדוני הנוער בעלות הוצאות ההכנה .הערכות והתחייבות לפעילות .הודעה על כך תימסר להורים בסמיכות
להודעת הביטול.
תנאי השתתפות
 .1המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוגים משתתפים המפריעים לפעילות ללא החזר כספי.
 .2שיעור שיבוטל ע"י המדריך ,יתקיים במועד אחר ,עד מחצית אוג . 2021בכל מקרה בו יוחזרו שיעורים  ,לא יוחזר
תשלום.
 .3כל כניסה לחוג מותנית באישור ממזכירות המתנ"ס ,המציין כי המשתתף נרשם לחוג .
 .4משתתף שיעדר עקב מחלה ,שהות מחוץ ליישוב או מכל סיבה אחרת לא יקבל החזר תמורת הפגישה בה לא
השתתף .אם חלה במחלה ממושכת (שבועיים לפחות) או נפגע ח"ו בתאונה ,תימסר הודעה על כך בכתב למתנ"ס
ויצורף אישור רפואי מתאים מתאריך האירוע .במקרים אלו יזוכה המשתתף בחלק היחסי מהתשלום החודשי של
החוג.
 .5אי הופעה לחוג או פעילות ,אינה משחררת מתשלום.
תשלום
.1התשלום לחוגים יעשה בתחילת כל שנה מראש באמצעות הוראת קבע ,כרטיסי אשראי או מזומן בלבד.
 .2את התשלום בגין הפעילות בחוגים ניתן לשלם בתשלומים חודשיים שווים ,ללא ריבית והצמדה.
 .3התשלום הראשון בחוגים יגבה בחודש ספטמבר 2020
 .4התשלום הראשון בצהרונים יגבה בחודש ספטמבר 2020
 .5אי פרעון תשלום במועד יחויב בריבית והפרשי הצמדה.
 .6משתתף שלא עומד בתשלומים ,תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר
התראה של  7ימים.
 .7התשלום לפעילות חברתית במועדוני נוער יהיה בתשלום אחד בלבד.
הנחות
.1הרשמה ליותר מחוג אחד במשפחה תזכה את הנרשם בהנחה של  5%לחוג שני  10%לחוג שלישי
ומעלה הזול מבניהם .הנחה זו תקפה רק לחוגי המתנ"ס בלבד ואינה כוללת פעילויות אחרות.
.2שימו לב! לנרשמים ברישום מוקדם בלבד תינתן הנחת  10%מהעלות החודשית .ההנחה תינתן
אך ורק אם ההשתתפות באותו החוג תהיה לאורך כל שנת הפעילות ,משמע  10חודשי פעילות.

לידיעתכם אין כפל הנחות!! משתתף שיסיים את פעילותו לפני סוף השנה ישיב את דמי ההנחה.
.3לא יינתנו הנחות ,ללהקות מחול  ,להקות ייצוגיות של חוגי הגלגיליות ,נבחרות האקרובטיקה ,
שובבי הגבעה ,אלי שיר ,סטודיו לחיות נכון ,מועדוני הגיל השלישי אביבים וסביונים וקבוצת יזמות
 55פלוס ומועדוני הנוער.
.4השתתפות בפעילות חברתית אינה מזכה בהנחה כחוג נוסף.
 .5התשלום עבור סדנאות אינו מזכה בהנחה מכל סוג שהוא.
ביטולי חוגים
 .1ביטול חוג/סדנא יעשה באמצעות טופס ביטול בלבד ,למתנ"ס גבעת שמואל פקס ,03-5322745
אנא ודאו כי הגיע הפקס .או למייל  givatshmu@matnasim.org.ilאו בצור קשר באתר המתנס.
לא ניתן לבטל חוג או לעבור מקבוצה לקבוצה באמצעות הודעה טלפונית! נא וודאו שהבקשה
התקבלה.
 .2ניתן לבטל השתתפות או לעבור לחוג אחר בכל עת באישור הרכז המקצועי בלבד וכל זאת בסמוך
להודעה בכתב.
 . 3במסגרת מנוי פעילות לתוכניות מועדוני הנוער ,פעילות מנויי תרבות תיאטרון ,סדרות תרבות,
הרצאות  55פלוס אין אפשרות לביטול לאורך תקופת המנוי.
 .4ביטול יתאפשר בכל עת בהודעה מראש בכתב  .העזיבה תתקבל שבועיים קדימה ב 15 -או ב30-
לחודש.
.5בנוסף המתנ"ס יגבה דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך  5%משווי העיסקה השנתי או
 100₪הנמוך מבניהם .למעט המקרה שהבטול נעשה בחודש ספטמבר  2020שאז לא ייגבו דמי
ביטול.
 . 6לא יתאפשרו ביטולים עקב נגיף קורונה ושינויים שיידרשו במתכונת הפעלת החוגים ,כל עוד
הנחיות הממשלה מאפשרות קיום חוגים.
. 7העדרות משתתף בעקבות כניסה לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות לא תזכה את המשתתף בהחזר כספי  .המתנס יפעל
להעביר את הפעילות באמצעים מקו ונים ככל שהדבר אפשרי במידה ולא יקבל המשתתף ערכת פעילות ביתית.
 . 8במקרה בו יתבטל שיעור עקב כניסת המדריך לבידוד  ,או כניסת הקבוצה כולה לבדוד במידה והפעילות לא תועבר מקוון יוחזר
השיעור בין התאריכים  1.7.21ל  15.8.21שיעור שיוחזר לא ינתן זיכוי כספי בגינו.
 .9בכ ל מקרה בו לא ניתן יהיה לקיים את החוג במתכונת פרונטלית עקב הנחיות הממשלה בנוגע להגבלת התקהלות ,החוג
יתקיים במתכונת מקוונת ככל שהדבר אפשרי ,במידה ולא ניתן יהיה לקיימו מקוון והפעילות לא תוחזר במהלך יולי אוג ,2021
יוחזר התשלום היחסי בגין השיעורים שהתבטלו.
 .10במעון רמון ובפעוטון אלונים מובהר כי במקרה של בדוד למשתתף ספציפי לא יוחזרו תשלומים לאותו משתתף על התקופה
בה לא הגיע לפעילות .כמו כן במקרה של בידוד של כל המשתתפים בקבוצה או סגר כללי יקבלו המשתתפים החזר חלקי יחסי
בניכוי עלויות המתנס הקבועות על פי חישובי המתנס לאותה תקופה .על אף האמור במידה והמדינה תשפה את המתנס בפועל
בגין התקופה בה לא התקיימה הפעילות יושב לכל משתתף חלקו היחסי מן השיפוי לאחר קיזוז עלויות המתנס.
מעבר מחוג לחוג
 .1מעבר מחוג לחוג יעשה בכתב בלבד ,למזכירות לפקס  ,03-5322745או
למייל  givatshmu@matnasim.org.ilאנא ודאו כי הגיע הפקס או המייל.
 .2ניתן לעבור מחוג לחוג אך ורק בתחילת כל חודש ובהודעה מראש ,על בסיס מקום פנוי ובאישור
הרכז/ת.
 .3לא ניתן להיכנס לשיעור ניסיון במהלך השנה ללא אישור הרכז המקצועי.
 .4במהלך השנה יצולמו הילדים ע"י נציגי המתנ"ס תוך כדי פעילות לצורך פרסומים באתר האינטרנט של המתנ"ס .מטרת
הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על ידי המתנ"ס ופרסום התמונה אינו נעשה באופן משפיל ו/או מבזה -.במידה ואינך
מעונין נא לפנות בכתב למתנ"ס givatshmu@matnasim.org.il -
מאשר

לא מאשר

חתימה _______________

 . 5הצהרת בריאות :הנני מצהיר /ה כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות ומסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות.
במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב/ת לדווח בהקדם האפשרי .
חתימה _______________
המתנס שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת ובכל עת והתקנון המעודכן הוא שיחול  ,הודעה על כך תשלח
בכתב למשתתפים.

מאשר קריאת התקנון

חתימה _______________

