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 יד לבניםשלוחת 

 זתשע" 7201-6201לחוגים  טופס הרשמה 
 6540614פקס         6536828טלפון: 

 המשלם:  פרטי 

 שם משפחה:_______________ שם פרטי:___________________ 

 

  ____כתובת:_________________________       ת.ז:_________________

 

 דוא"ל:___________________________

 

 ______נייד:____________עבודה:________בית:______________ -פוניםטל

 

 31/07/2017-החוגים מסתיימים ב

 פרטי המשתתפים:
 .ת +  ת.זהות שם הנרשם 

 לידה

תחילת    תאריך  מחיר לחודש שעה יום שם החוג 

 השתתפות

1      20  ₪  

2        

3        

ום מעלה אין מגבלות רפואיות ומסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הנני מצהיר כי לרש ❏הצהרת בריאות: 

 הפעילות. במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי.

הנני מצהיר כי למרות המגבלות הרפואיות המדווחות לעיל הרשום מעלה מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש  ❏

 לתחום הפעילות.

 ___________________________________________הערות בריאות:_________________

 עדכונים שוטפים על אירועי תרבות ופעולות פנאי במרכז הקהילתי. SMSאני מסכים/ה לקבל במייל ו/או  ❏

 

 הצהרת המשתתף:

 ומתחייב/ת לתוכנם. ההרשמה שמעבר לדףהנני מאשר/ת בזאת כי קראתי את נהלי 

 

 _______________   תאריך________________שם מלא________________     חתימה__

 

 אני מעוניין/ת לשלם ב:

 הוראת קבע )יש למלא טופס הרשאה נפרד במרכז ולשלם בצ'ק עבור החודש הראשון( ❏

 כרטיס אשראי:סוג_____________מס'_________________________תוקף:__________❏ 

 ם לכל השנה בתוספת דמי משמרת צ'קי ❏                        מזומן לכל השנה❏ 

      

 שם המזכירה / קולט הטופס:_____________         תאריך____________________                          
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 נהלי הרשמה
 

 שכר לימוד

 

 .לחוג לחודש₪  20חוגים הוא סמלי ועומד על שכר הלימוד ב .1

 באמצעות הוראת קבע / כרטיס אשראי/ צ'ק / מזומן. ימוד ישולם לפי שליששכר הל .2

 אין החזר שיעורים / תשלום במקרה של היעדרות המשתתף. .3

 המשתתף יחויב בתשלום חודשי גם אם השתתפותו במהלך החודש הייתה חלקית. .4

 מספר המפגשים השנתי חושב ולוקח בחשבון רק ימי פעילות ללא חופשות החגים. .5

 

 )תחילת כל חודש( יגרור עיכוב בשכר למדריכים !!!   לידיעתכם, אי תשלום בזמן

 

 הנחיות להרשמה

 

 לידיעתכם, ניתן להשתתף בשיעור ניסיון אחד בכל חוג, במידה ונרשמים לחוג אזי תחויבו על שיעור זה.

 

 הנחות

 

 .אצל בתיה הרשיידונו בוועדת הנחות, טפסים ניתן לקבל ו/או השתתפות חריגה בקשות  להנחות מיוחדות 

 

 קבלה ושיבוץ

 

 מרכז מש"י שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בלוח החוגים. .1

 משתתפים(. 12-תאם לשיקולים מקצועיים ותקציביים )כמלי של משתתפים, בהיניפתיחת חוג מותנית במספר מ .2

 

  בקשה לביטול השתתפות

 

 ו.לכל חודש עבור החודש הבא אחרי 20-יש למלא טופס ביטול חוג במזכירות עד ה .1

 ם.לא יאושרו ביטולים טלפוניי .2

 אין ביטול חוג והחזר כספים רטרואקטיבי! .3

 הפעלת החוג מותנית במספר המשתתפים. .4

 יוחזר הכסף(. –לא תופעל הוראת הקבע. )למשלמים במזומן \יבוטל החיוב –חוג שלא ייפתח בשל חוסר בנרשמים  .5

 אפשרות לזכותו. באחריות המבטל לידע את מזכירות המרכז הקהילתי אחרת לא תהיה .6
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