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 תשע"ז –תקנון ונהלי הרשמה לחוגים 
. 

 שכר לימוד

 ~השנה שילבנו חוגים חדשים רבים לבקשת התושבים והשתדלנו להוזיל את עלויות החוגים.

חוג של פעמיים בשבוע . בלא להתחייב  מפגשים של 60-מפגשים לחוג שבועי, ו 30~מספר המפגשים המינימלי הוא 
 על כך, יתכן ויהיו אף יותר מפגשים.

העלות השנתית של החוגים כוללת ימי חופשות בחגים. אי לכך אין קיזוז בתשלום החודשי ואין השלמות של ימים ~
 ביה החודשית לאורך כל השנה תהיה זהה.לכך, הג-אלה. אי

~ככלל, החזר מפגשים יהיה רק במידה ויתקיימו פחות ממספר המפגשים הנ"ל לקבוצה, המפגשים יושלמו לפי 
 ו עם המדריך/ה.התאריכים שיקבע

 2~עם זאת, במקרים של אילוצים שאינם תלויים במינהל )כדוג' שלג(, שומר המינהל הקהילתי לעצמו הזכות לבטל עד 
 פגישות במשך השנה , ללא החזר למשתתפים )כולל היעדרות מדריך מוצדקת(.

 ~שכר הלימוד החודשי ישולם באמצעות הוראת קבע/כרטיס אשראי/צ'ק/מזומן.

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

 הנחיות להרשמה

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

בכל שטח פעילות  ש"ח ייגבו עבור משפחה. סכום זה כולל ביטוח אישי על כל משתתף בחוגים 40~דמי הרשמה בסך 
 בו מתקיים החוג מטעם המינהל הקהילתי.

 ~פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים, בהתאם לשיקולים מקצועיים ותקציביים.

 וחזר הכסף(.י-בוטל החיוב/אשראי לא תופעל הוראת הקבע.)למשלמים במזומןי-~חוג שלא ייפתח בשל חוסר בנרשמים
 

 הנחות

 1.9ריד חוגים ועד לתאריך הנחה לנרשמים בי 5%~

 ד סוף חודש יוני.ע-~ההנחה בתוקף רק למשתתפים בחוגים במשך כל השנה

 מהחוג שמחירו נמוך יותר. 5%חוגים( זכאי להנחה של  2-~משתתף שני במשפחה )או משתתף שנרשם ל

 ~יש כפל הנחות.

 ~בקשות להנחות מיוחדות יידונו בוועדת ההנחות.

 ~טפסים ניתן לקבל במזכירות.
 

 בקשה לביטול השתתפות

 לחודש דצמבר. 20ין ביטול השתתפות בחוג, ביטולים יתקבלו עד א -2017לינואר  1-~לידיעתכם, החל מ

 לכל חודש עבור החודש הבא אחריו. 20-~יש למלא טופס ביטול חוג ולהגישו למזכירות עד ה

 בחתימת אחד ההורים )או המשתתף המבוגר(.~לא יאושרו ביטולים טלפוניים. ביטול רק 

 ~אין ביטול חוג והחזר כספים רטרואקטיבי. הביטול יתייחס רק עבור מפגשים עתידיים שטרם התקיימו.

 ~הפעלת החוג לאורך כל השנה מותנית במספר המשתתפים.

נא. לאחר מכן לא ממספר המפגשים בסד 20%יתן לבטל הרשמה לסדנא עד שלב של נ -~נוהל ביטול הרשמה לסדנא 
 ינתן החזר כספי. ההחזר יהיה על יתרת המפגשים.

 
 קבלת קהל ומענה טלפוני

 . 15:00-18:00, 9:00-13:00בשעות:  -ה'-~בימים א'

 לא תהיה קבלת קהל. -בערבי חגים ובחול המועד

 ~רוב החוגים יחלו בחודש ספטמבר.

 .ים שיפורסם לגביהם אחרת)תשע"ז(, למעט חוג 2017~החוגים יפעלו עד סוף חודש יוני 

 טופס זה מחליף כל נוהל הרשמה קודם שנחתם בין המשתתף למתנ"ס.
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