
 

 

 22/1202שנת פעילות ל  תקנון רישום

 הוד השרון " מרכז דורמרכז הקהילתי " " אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לחוגי 

 

  .חודשי פעילות( 11). 31/07/2022  -ותסתיים ב  01/09/2021-פעילות החוגים תחל ב .1

  :מחירי החוגים .2

 ומועדים, מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים משוקללים וכוללים חישוב בגין ימי חופשה  •

      נתן החזר תשלום.יכלשהם בגין ימי חופשה ומועדים. בימי שבתון לא יוחזר שיעור ו/או י            

 . שח שאינם ניתנים להחזר 50יגבו דמי רישום בסך  •

 הטבות והנחות: .3

 רטרואקטיבית במקרה של ביטול השתתפות.לתשומת ליבכם, הטבת מבצע )אם יש( מתבטלת  •

 ( )ההנחה תחול על החוג הזול ביניהם הנחה 10%ינתן ת לילד עבור חוג שני •

 הנחה )ההנחה תחול על החוג הזול ביניהם(.  5%)אח/ות נוספים( תקבל המשפחה  למשפחה שניעבור חוג  •

 מסמכים()בכפוף להצגת   10%עבור משפחות חד הוריות תינתן הנחה של  •

 הסדרי תשלומים:  .4

תשלומים דחויים ללא ריבית, באמצעות המחאות אישיות בלבד / כרטיסי   11ניתן לשלם עבור תקופת ההשתתפות עד  •

 .בכל חודש(. אין אפשרות לתשלום חודשי או של חלק מהתקופה 20-או ל 10-אשראי )שיקים ל

 על ההורים יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים עקב החזרת המחאה/ות מכל סיבה.  •

 .יך ההרשמה והתשלוםמשתתף בחוג ייחשב כרשום רק לאחר שסיים את תהל •

 לשנות את מועדי, עומדת הזכות למרכז דור עם זאתבקבוצה.  משתתפים 8פתיחת חוג מותנית במס' מינימלי של    

 בהתאם לשיקולים מקצועיים ובהודעה מראש להורים.   םהחוגים, את מבנה הקבוצות והמדריכי

אחד ללא התחייבות כספית. במידה והמשתתף בחר להמשיך בחוג, שיעור  הנהלת המרכז מאפשרת  שיעור ניסיון  •

 הניסיון ייכלל בתשלום השוטף.

 בקשות לביטול השתתפות בחוג: .5

 .  merkazdor@gmail.comלפרוש מחוג רק ע"י הודעה כתובה במייל למרכז דור  ניתן •

 ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר. בחודש בו ניתנה הוראת הביטול, ייגבה                 

 ( הודעת פרישה למדריכי החוגים אינה פוטרת מהודעה רשמית למרכז) הסכום במלואו עבור אותו החודש.             

לא יינתן החזר כספי. ניתן לבחור בחוג   1.4.22  -. החל מה30.3.22-ביטול השתתפות בחוגים יתאפשר עד ה •

 אחר במקום החוג אותו ברצונכם לבטל. 



 

 

במקרה של סגירת חוג ע"י המרכז מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתפים דמי ההשתתפות היחסיים שנותרו   •

 להמשך החוג, עד סוף שנת הפעילות.

 תנים להחזר.₪ שאינם ני 100בגין ביטול עסקה יגבו דמי ביטול ע"ס  •

 גם אם לא הייתה השתתפות פעילה בחוג.  בגינו. אין ביטול חוג רטרואקטיבי והחזר כספים •

 כללי : .6

 עקב היעדרות מדריך, תתקיים במועד חלופי.  פעילות שבוטלה •

 בחודש תיחשב כחודש מלא לתשלום. מעבר לזה, תיחשב כחצי חודש.  15-ל הצטרפות לכל חוג עד •

התאמה  להפסיק השתתפות בחוגי ילדים ומבוגרים במקרה של בעיות משמעת / איהנהלת המרכז רשאית  •

 ובמקרה של אי עמידה בתשלומים. 

  באחריות ההורים. נםהגעת הילדים לחוג ואיסופם מהחוג הי •

 תידרש רכישת ציוד, חומרים או ביגוד שאינם כלולים במחיר החוג.   בחלק מהחוגים •

פעמי עבור אירועים/תחרויות/ פעילויות נוספות שאינן במסגרת בחלק מהחוגים ייגבה תשלום חד  •

 הפעילות השוטפת  של החוג. 

 ההורים בחוג מפריעה למהלכו, ולכן לא תתאפשר כניסת הורים לחוגי הילדים.  נוכחות •

 

 שינויים לאור הנחיות משרד הבריאות עקב משבר הקורונה:   .7

 כל עוד נדרש על פי חוק. לבצע בדיקות /על ההורה למלא הצהרת בריאות •

 מובהר בזאת כי ככל ובהתאם להנחיות של רשות מוסמכת תימנע האפשרות מלקיים את הפעילות •

אלא  בעקבות כוח עליון או של סגירת המשק בהוראת הממשלה, לא יוחזרו כספים בגין הפעילות 

 נוספות במרכז דור. יינתנו כזיכוי לפעילויות

 האמור בתקנון כפוף לשינויים אשר עלולים לחול על פי הנחיות משרד הבריאות עקב משבר הקורונה.  •

  

 הנני מאשר בחתימתי כי:       .8

   .ע"פ התקנון הנ"ל קראתי את התקנון הנ"ל ומאשר את תוכנו. אני מאשר/ת הרשמת המשתתף/ת          ·

 אני מאשר כי בריאות הנרשם תקינה. במידה ולא, אנא ציין אחרת:_____________________         ·

  

  

   __________________:משפחה:__________________ שם הורהשם     שם המשתתף: ________________

  

  

 תאריך:______________ חתימה: ______________     תחילת השתתפות בחוג: ______________

 

 

 בברכה , 

 מרכז דור 


