
 

 2022-2023טופס הרשמה לחוגי העשרה וספורט 

 

 _______________________ תאריך לידה ________________שם הנרשם  

 ת.ז. _________________ כיתה ______ גן/בי"ס ___________________ 

 רישום לחוג _________________________ 

 טל. סלולארי של המשתתף ______________ 

 פרטי המשלם/ת: שם משפחה_______________ שם פרטי _____________ 

 ז. ______________ כתובת _________________ שכונה __________ת. 

 מיקוד _________ טל בית _______________ טל נייד _______________ 

 כתובת מייל __________________________ 

 *קבלות על תשלום בהוראת קבע תשלחנה במייל. 

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

 לחוק התקשורת אני מאשר למתנ"ס גבעת שמואל לשלוח כולל דואר 40לאור כניסת תיקון  

 שלי. S.M.S.-פרסומי לכתובת המייל שלי ול

 ניםהריני מאשר למתנ"ס גבעת שמואל להציג מעת לעת באמצעי התקשורת ופרסומים שו 

 תמונות של בני/בתי אשר צולמו במהלך הפעילות.

 ם איני מאשר לצלם             ם מאשר לצלם

  שלהלן ____________בחתימה זו אני מאשר שקראתי את נהלי ההרשמה והתקנון 



 ומועדוני הנוער –תקנון חוגים 

 מסגרת הלימוד/פעילות

 י מוסיקה וחוגים, )חוג30.6.2023 -ותפעל עד ה 1.9.2022 -. שנת הפעילות במתנ"ס תפתח ב1

 )בכפוף למפורט באתר.( 31/8/23/  31.7.23 -נוספים פועלים עד ה

 תחילתמפורסם באתר מ. חגים ומועדים נלקחו בחשבון בעת חישוב העלות. לוח החופשות השנתי 2

 שנה"ל.

 חודשים.חוגים שיפעלו גם בחודש אוגוסט 11התשלום יהיה עבור  -. חוגים שיפעלו גם בחודש יולי 3

 חודשים 12לום יהיה עבור התש

 . פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים. אם מספר המשתתפים בחוג ירד במהלך4

 השנה ממספר זה, תעמוד למתנ"ס הזכות לבטלו.

 . הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל או לאחד חוגים.5

 . ייתכנו מקרים במשך השנה בהם המשתתפים יסווגו לרמות שונות בהמלצת המדריכים. במקרים6

 אלו ייתכנו שינויים בשעות החוג בהתאם לשיבוץ.

 . במקרה של ביטול חוג מיוזמת המתנ"ס, יוחזר התשלום היחסי לנרשמים.7

בכל שינוי במספר טלפון  -בצור קשר באתר המתנ"ס . אנא הקפידו לעדכן את מזכירות המתנ"ס 8
 מסרונים וכתובת מייל העדכנית. אליו הנכם מעוניינים לקבלנייד 

 . המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לחייב במקרה של ביטול כתוצאה מכוח עליון או שינוי9

 תנאים לא צפוי בפעילות / טיול במועדוני הנוער בעלות הוצאות ההכנה. הערכות והתחייבות

 הודעת הביטול.לפעילות .הודעה על כך תימסר להורים בסמיכות ל

נא קראו בעיון רב את התנאים והנהלים .רישום לחוג /מועדון נוער מהווה הסכמה מצידכם לאמור 

 להלן.

 תשלום דמי חבר, דמי חבר לא יוחזרו אלא אם הביטול בוצע תוך – הרישום למועדוני הנוער. 10

 .אמתן השרות ובין אם לבין אם החל יום ממועד הרישום של החניך  14

 תנאי השתתפות

 עצמו את הזכות להוציא מהחוגים משתתפים המפריעים לפעילות.. המתנ"ס שומר ל1

 .בכל מקרה בו יוחזרו 2023. שיעור שיבוטל ע"י המדריך, יתקיים במועד אחר, עד סוף יולי 2

 שיעורים, לא יוחזר תשלום.

 .בהרשמה מראש גם בבחירה של שעור ניסיון. כל כניסה לחוג מותנית 3

 קב מחלה, שהות מחוץ ליישוב או מכל סיבה אחרת לא יקבל החזר תמורת. משתתף שיעדר ע4

 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



. אי הופעה לחוג או פעילות, אינה 5י של החוג.יזוכה המשתתף בחלק היחסי מהתשלום החודש
 משחררת מתשלום.

 תשלום

 . התשלום לחוגים יעשה באמצעות הוראת קבע, כרטיסי אשראי או מזומן בלבד.1

 . את התשלום בגין הפעילות בחוגים ניתן לשלם בתשלומים חודשיים שווים, ללא ריבית והצמדה.2

 2022טמבר . התשלום הראשון בחוגים יגבה בחודש ספ3

 . אי תשלום במועד יחויב בריבית והפרשי הצמדה.4

 . משתתף שלא עומד בתשלומים, תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר5

 ימים. 7התראה של 

 יוכלו להרשם/להשתתף ויקבלו לא  –. לקוחות החייבים למתנ"ס כספים עבור פעילויות שהתקיימו 6

 התראה לתשלום שאחריה למתנ"ס זכות לבטל כל השתתפות בפעילות עד הסדרת התשלום.

 . התשלום לפעילות חברתית במועדוני נוער יהיה בתשלום אחד בלבד.6

 הנחות

 לחוג שלישי 10%לחוג שני  5%.הרשמה ליותר מחוג אחד במשפחה תזכה את הנרשם בהנחה של 1

 ומעלה הזול מבניהם. הנחה זו תקפה רק לחוגי המתנ"ס בלבד ואינה כוללת פעילויות אחרות.

 מהעלות החודשית. ההנחה תינתן 10%. שימו לב! לנרשמים ברישום מוקדם בלבד תינתן הנחת 2

חודשי פעילות  10תפות באותו החוג תהיה לאורך כל שנת הפעילות, משמע אך ורק אם ההשת
 לפחות.

 לידיעתכם אין כפל הנחות!! משתתף שיסיים את פעילותו לפני סוף השנה ישיב את דמי ההנחה.

לא יינתנו הנחות, ללהקות מחול , נבחרת התעמלות, להקות ייצוגיות של חוגי הגלגיליות, . 3
שובבי הגבעה ,אלי שיר, סטודיואים לחיות נכון, מועדוני הגיל השלישי האקרובטיקה ,  נבחרות

 פלוס. 55קבוצת יזמות ואביבים וסביונים

 . השתתפות בפעילות חברתית אינה מזכה בהנחה כחוג נוסף.4

 . התשלום עבור סדנאות אינו מזכה בהנחה מכל סוג שהוא.5

 

 ביטולי חוגים

 ך צור קשר באתר בלבדטופס ביטול שיעבר במייל למתנ"ס או דר. ביטול חוג/סדנא יעשה באמצעות 1

מקבוצה לקבוצה באמצעות הודעה  .לא ניתן לבטל חוג או לעבורgivatshmu@matnasim.org.ilלמייל 

 טלפונית!

 צועי בלבד וכל זאת בסמוך. ניתן לבטל השתתפות או לעבור לחוג אחר בכל עת באישור הרכז המק2

 להודעה בכתב.

 לחודש. 30-או ב 15 -. ביטול חוג יתאפשר בכל עת בהודעה מראש בכתב . העזיבה תתקבל ב3

 לחודש יחייב תשלום עבור חודש שלם. 15ביטול לאחר ה 



 הנמוך₪  100משווי העיסקה או  5%. המתנ"ס יגבה דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 4

 .2022מבניהם. למעט בחודש ספטמבר 

 

 מעבר מחוג לחוג

או בצור קשר באתר  givatshmu@matnasim.org.ilלמייל לחוג יעשה בכתב בלבד,  . מעבר מחוג1

 בלבד. המתנס

 . ניתן לעבור מחוג לחוג אך ורק בתחילת כל חודש ובהודעה מראש, על בסיס מקום פנוי ובאישור2

 הרכז/ת.

 הלך השנה ללא אישור הרכז המקצועי.במ ללא רישום  . לא ניתן להיכנס לשיעור ניסיון3

. במהלך השנה יצולמו הילדים ע"י נציגי המתנ"ס תוך כדי פעילות לצורך פרסומים באתר האינטרנט 4
של המתנ"ס. מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על ידי המתנ"ס ופרסום התמונה אינו נעשה 

 -בכתב למתנ"ס במידה ואינך מעונין נא לפנות  -באופן משפיל ו/או מבזה.

givatshmu@matnasim.org.il 

 


