טופס רישום לילדים לשנת תשע"ט 2018-2019
פרטים אישיים של המשתתף
שם הילד

שם משפחה

ת.ז.

תאריך לידה

שם בי"ס/גן

קופת חולים

כיתה

מין
ז  /נ
ז  /נ
ז  /נ
ז  /נ

פרטי החוג
שם משפחה

שם הילד

שם המדריך

שם החוג

יום/ימים

שעה

מחיר

תאריך
התחלה

פרטי ההורים:
שם משפחה

ת.ז.

שם פרטי

טל .בית

טל .נייד

הורה
הורה

כתובת בית
דוא"ל -יש להקפיד על כתב ברור ,על
מנת לקבל קבלה באופן שוטף.

פרטי המשלם ואופן התשלום:
מספר הכרטיס

שם כרטיס אשראי

תוקף

מחיר החוג לחודש

שם בעל הכרטיס ______________________ ת.ז_______________________ חתימה___________________ :

לידיעתכם! חלוקת התשלומים תעשה כך שהתשלום האחרון יבוצע לא יאוחר מחודש הפעילות האחרון של החוג!

שימו לב ,החיוב באשראי עבור החוגים מתבצע חודש מראש.
לדוגמא :החיוב עבור חודש ספטמבר מתבצע בסוף חודש אוגוסט וכך הלאה.
כאשר הרישום מבוצע במהלך חודש – חיוב עבור החלק היחסי של החודש יתווסף לתשלום מראש עבור החודש הבא.

פרסום -נא להקיף בעיגול
▪ הריני מאשר קבלת  smsפרסומים מהמרכז הקהילתי ,ביכולתי להסיר את עצמי מרשימת התפוצה בכל עת .מאשר /לא מאשר
▪ הריני מאשר קבלת דוא"ל פרסומים מהמרכז הקהילתי ,ביכולתי להסיר את עצמי מרשימת התפוצה בכל עת .מאשר /לא מאשר

ידוע לי כי מרכז קהילתי מאור יהודה הנו בעל צביון חרדי והחוגים מתקיימים באווירה תורנית ולבוש צנוע.
תאריך הרשמה ____________________

חתימת המשלם _________________________

נהלי הרשמה מעבר לדף (יש לחתום על שני הדפים) 

מס'
תשלומים

נהלי רישום לחוגים לשנת תשע"ט ()2018-2019
כללי
 .1שנת הפעילות תפתח ביום ראשון ,כב` אלול תשע"ח 2/9/2018 ,ותסתיים ביום ראשון,
כ"ז סיון תשע"ט( 30/6/19 ,או בהתאם לתיאום עם המדריך ב)31/7/19 -
 .2ההרשמה היא על בסיס כל הקודם זוכה ,מספר המקומות מוגבל.
 .3פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימום של משתתפים.
 .4בחוגים מסוימים ישנו מספר מקסימאלי של משתתפים ,במקרה כזה כל הקודם זוכה ,וכניסה לחוג במשך
השנה הינה על בסיס מקום פנוי.
 .5התשלום לחוגים /לקורסים הינו מחיר שנתי /סמסטריאלי המתורגם לעלות חודשית .התשלום יתבצע
בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי /צ'קים /מיום הרישום ועד לסוף שנת
הפעילות בחודשים יוני /יולי ( 2019בהתאם לתקופת פעילות החוג) .או במזומן (תשלום מראש לכל השנה)
 .6בחישוב המחיר שוקללו ימי חג ומועד ,המתפרסמים בלוח החופשות באתר ,בימים אלה לא תתקיים פעילות
ולא יינתן זיכוי בגינם.
 .7יורשה להשתתף בחוג רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והסדיר את התשלום למשך כל שנת
הפעילות ,ואין כנגדו חובות משנים קודמות.
 .8במידה וההמחאה החודשית תחזור ,תגבה בגינה עמלת צ'ק חוזר על פי התשלום המקובל בבנק.
 .9בחלק מן החוגים תידרש רכישת ציוד/ערכות/ביגוד/שירות .במקרים אלו ההשתתפות בחוג מחייבת רכישת
ערכה ,אשר תשולם ישירות למפעיל החוג .היה ומסיבה כלשהי תתבטל ההשתתפות בחוג הערכה תישאר
בידי המשתתף ולא יהיה זכאי להחזר התשלום בגינה.
 .10כמו כן יתכנו מופעים במהלך השנה ובסיומה אשר כרוכים בתשלום נוסף למחיר החוג ואין חובת
השתתפות בהם( .לא יינתן כל פיצוי בגין ציוד אישי שנרכש עבור חוג מסוים והחוג נסגר מכל סיבה שהיא).
 .11אין כניסת הורים לחוגי הילדים (גם לא בשיעורי ניסיון)  -נוכחות ההורים מפריעה למהלך השיעור.
 .12לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד-פעמי .במידה והחליט לא להמשיך ,לא יחויב בגין ההשתתפות החד-
פעמית (מלבד קורסים וסדנאות) .במידה ונרשם ,יחשב השיעור כחלק מהעלות החודשית של אותו חוג
 .13ביטול חוג
א .ניתן לבטל את החוג באמצעות הגשת בקשה בכתב עד  20בכל חודש למזכירות המתנ"ס בלבד!
ב .ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר .הביטול יכנס לתוקפו בתום החודש בו הוגשה
בקשת הביטול בכתב.
ג .הודעות ביטול בגין חוג /פעילות יתקבלו עד ה  .20/3/2019ביטול לאחר מועד זה ,יידון בוועדה ויבחן
בהתאם למקרה ובכפוף להוראות כל דין .החזר כספי לא יאושר ללא סיבה מוצדקת ,בהתאם ניתן יהיה
לעבור לחוג אחר על בסיס מקום פנוי.
ד .אין ביטול חוג רטרואקטיבית והחזר כספי בגינו.
ה .לא ינתן החזר שיעור או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף.
ו .שעור המתבטל עקב היעדרות המדריך או מאילוצי המרכז ,נעשה כמיטב יכולתנו להחזירו במועד אחר
כולל בחודש יולי.
ז .אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים.
ח .המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוגים משתתף/ת שמפריע/ה למהלך התקין של
הפעילות ו/או אשר התנהגותו/ה או מעשיו/ה מסכנים ילדים אחרים או את עצמו/ה.
 .14הנחות
א .לילד שני במשפחה או חוג שני ויותר -תינתן הנחה של  .10%במקרה של ביטול החוג ,תבוטלנה גם
ההנחות.
לא תינתן הנחת חוג שני במשפחה לחוגי מבוגרים /גמלאים.
ב .אין כפל הנחות בכל מקרה.
ג .בקשה להנחה מיוחדת תתבצע באמצעות טופס הנחה במזכירות ותוגש לוועדת הנחות.
ד .בעולמות ביה"ס מנגינות ללא תינתן הנחת חוג שני.
ה .לא יינתנו הנחות לחוגי מבוגרים ולסדנאות.
תאריך הרשמה ____________________

חתימת המשלם _________________________

