
 

 

 2019/20שנת פעילות ל תקנון רישום

 . 15.8.19. חוגי מבוגרים עד 31.7.19-ותסתיים ב  19.9.19-פעילות החוגים תחל ב .1
מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים (המפורטים באתר מרכז דור). מובהר בזאת, כי לא  .2

 יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה. 
ת, באמצעות המחאות אישיות בלבד תשלומים דחויים ללא ריבי 10לשלם עבור תקופת ההשתתפות עד ניתן  .3

 מהתקופה.  קחלחודשי או של אין אפשרות לתשלום  .בכל חודש) 20-או ל 10-(שיקים ל  כרטיסי אשראי /
 על ההורים יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים עקב החזרת המחאה/ות מכל סיבה. .4
 .יחשב כרשום רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה והתשלוםימשתתף בחוג  .5
, עומדת הזכות למרכז דור לסגור חוג עם זאת. בקבוצה משתתפים 8מס מינימלי של פתיחת חוג מותנית ב .6

 מפאת מיעוט משתתפים. 
 עקב היעדרות מדריך, תתקיים במועד חלופי.  פעילות שבוטלה .7
שהיא, יוחזרו למשתתפים דמי ההשתתפות היחסיים שנותרו במקרה של סגירת חוג ע"י המרכז מכל סיבה  .8

 להמשך החוג, עד סוף שנת הפעילות. 
ייחשב המשתתף  זו, ללא הודעה בכתבדור. מזכירות מרכז מילוי טופס ביטול בע"י רק לפרוש מחוג  ניתן .9

 החודש.בה הסכום במלואו עבור אותו בחודש בו ניתנה הוראת הביטול, ייג .כממשיך לכל דבר
 .1.4.2019הינו   השתתפות בחוג לביטול אחרוןהמועד ה .10
  ו.בגינ אין ביטול חוג רטרואקטיבי והחזר כספים .11
 . יחשב כחצי חודשת ,. מעבר לזהלתשלום יחשב כחודש מלאתבחודש   15-ל הצטרפות לכל חוג עד .12
התאמה  אי/  משמעתהנהלת המרכז רשאית להפסיק השתתפות בחוגי ילדים ומבוגרים במקרה של בעיות   .13

 ם. בתשלומיובמקרה של אי עמידה 
 ד!בלבאחד ניסיון  שיעור הנהלת המרכז מאפשרת  .14
  ם.באחריות ההורי ואיסופם מהחוג הינןהגעת הילדים לחוג  .15
  .אינם כלולים במחיר החוגשאו ביגוד חומרים , תידרש רכישת ציוד בחלק מהחוגים .16
במסגרת הפעילות ת שאינן פעילויות נוספואירועים/תחרויות/  עבורחד פעמי  יגבה תשלוםיהחוגים בחלק מ .17

 השוטפת  של החוג.
 .כניסת הורים לחוגי הילדים לא תתאפשר , ולכןכומפריעה למהל בחוג ההורים נוכחות .18
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