
  

 2018/19עונת  לחוגי הספורט בנהלים ותנאי הרשמה 

 מחלקת הספורט במרכז קהילתי גולן מברכת אתכם המצטרפים/הממשיכים לחוגי הספורט במחלקה.
לשפר את יכולתם ולממש את  המחלקה תעשה את המיטב בכדי לספק מסגרת שתעזור לספורטאים/ות

 הפוטנציאל שלהם תוך הקפדה על הקניית ערכים ודרך ארץ.
 על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ונאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את נהלי הרישום הבאים:

  כללי .1
  .הנרשמיםפתיחת וסגירת חוגים מותנית במספר  .1.1
תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד  המרכז הקהילתיהנהלת  .1.2

 חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.
 יוחזר הכסף במלואו לנרשם. המרכז הקהילתיבמקרה של ביטול חוג משיקולי  .1.3
 במהלך השנה יוחזר החלק היחסי של התשלום. המרכז הקהילתי במקרה של ביטול חוג ע" .1.4
 חראי על ילדי החוגים בשעות פעילות החוג אליו נרשם המשתתף בלבד.א המרכז הקהילתי .1.5
 ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת  .1.6

 תקופת פעילות .2
 בתקופה זומתקיימת הפעילות  .בחוברת חוגיםו תקופת הפעילות של כל חוג מופיעה באתר ההרשמה .2.1

 , בחוגים מסוימים תתקיים פעילות גם במהלך חופשות.זיכרוןימי למעט בהתאם לימי הלימוד בבי"ס 
 החופשות בחגים ובמועדים שבהן לא מתקיימת פעילויות, נכללות בעלות החוג. .2.2
במהלך השנה יתכנו ביטולים עקב נסיבות שלא תלויות במרכז הקהילתי כגון מזג אוויר, מחלת המדריך  .2.3

 25אנו מתחייבים למינימום של  בכל מקרה, במידה ויתאפשר תהיה השלמה של מפגשים אלו וכו'
 לדו שבועי במהלך השנה. 50מפגשים לחוג שבועי או 

 אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר לימוד. .2.4

 הרשמה ותשלום .3
 .בחוגהרשמה בטרם יתחיל את פעילותו ם בהפרטי: חלה חובה על כל משתתף למלא את כל הרשמה .3.1
,    www.hugim.org.il : טבאתר האינטרנ ות ניתן לשלם בכרטיס אשראיההשתתפדמי  את: תשלום .3.2

 במזכירות אשכולות המרכז הקהילתי  לבצעמזומן / צ'קים אפשר בתשלום 
  .לפעילות מיום ההצטרפות עד שבועייםיש להסדיר את התשלום כולל פרטי ההרשמה  .3.3

 .שחקן שלא יסדיר את התשלום לא יורשה להתאמןזה  לאחר מועד
 לא תאושר השתתפות בפעילות למי שטרם הסדיר את חובו וכן את חובות המשפחה משנים קודמות. .3.4
ספורטאי אשר יצטרף לפעילות במהלך השנה ישלם את עלות המסגרת לפי מספר חודשי פעילות  .3.5

 .תשלום עבור הציוד אשר יסופק וספת)התשלום הוא בעבור חודש מלא בו הצטרף השחקן( בת

   ציוד: .4
, לאחר תאריך זה יסופק ציוד בפרסוםתסופק ערכת ציוד בהתאם לפירוט המופיע  16/9/18לנרשמים עד ה 

 רק בהתאם למצב המלאים בחברה המספקת.

  הנחות: .5
 (.המועצה )מועד ההרשמה המוקדמת מופיע באתר 10%בהרשמה מוקדמת תינתן הנחה של לנרשמים  .5.1
ניתן להגיש בקשה מיוחדת גם לתמיכה לקרן לרווחה חינוכית של מרכז קהילתי גולן )טפסים ניתן  .5.2

 .באשכול(לקבל מרכזי הספורט 

 נהלי פרישה: .6
 .האשכולבקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול במזכירות  .6.1
 לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר. .6.2
 זכאי להשתתף עד סוף החודש. הספורטאיביטול חוג מחייב בתשלום מלא של אותו החודש הלועזי.  .6.3
)המאוחר  חד' מיום ההצטרפות 3או /  31.12.18-בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה עד ה .6.4

 בלבד. לאחר התאריך הנ"ל יחויב הכסף במלואו לנרשם.מבינהם( 
 אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית. .6.5
 לזיכוישלא מאפשרת את המשך השתתפותו, יהיה זכאי /מחלה ספורטאי שנאלץ לפרוש עקב פציעה  .6.6

 בכפוף למילוי טופס פרישה ואישור רופא המאשר את אי כשירותוע / חלה החל מהיום בו נפצ
במידה ומדובר בפציעה / מחלה שדורשים השבתה זמנית )מעל חודש( יהיה זכאי הספורטאי לזיכוי חלקי  .6.7

 הזמנית ואישור רופא המאשר את אי כשירותו זיכויבכפוף למילוי טופס על תקופה זו 

   ביטוח: .7
   .במסגרת הביטוח הכללי של מרכז קהילתי גולןכל משתתף מבוטח 

 ספורטאי שלא נרשם ולא שילם אינו מבוטח! ולא יהיה מורשה להשתתף בפעילות. 

  :הסעות .8
 יתקיימו הסעות מהאימונים בימי הלימודים בלבד  .8.1
 .באחריות ההוריםהינם הסעות למשחקים/טורנירים, אימונים בחופשות ואירועים קבוצתיים  .8.2
   .תשלוםהבכפוף להסדרת ביצוע ההרשמה ספורטאי  יהיה זכאי להסעה שבוע אחרי ה .8.3
במקרים מסוג  שלא בשליטתנולעיתים קיימות תקלות במערך עקב טעות אנוש/תקלה טכנית וכדומה  .8.4

 .לא יינתן החזר כספי במקרה של תקלה מסוג זה .הספורטאי להסעתזה האחריות היא של ההורה 
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