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 _________שם המשתתף:_ "ט   תשע ",אלה במה" –מחול  בקשת הצטרפות לחוג

          __________ שם משפחה:  ___________:  (פרטיההורה )שם     של המשתתף  ת.ז.      מנוי מ.

  )חובה(_______________________________:_(2)לפון נייד ט    כתובת: 

mail:________________________________-E  חובה 

 בכפוף למועדי פעילות החוג  – הסדרי תשלום והשתתפות

 9.6.20127 : ועד ליום  1.9.2018מיום בחוג וזאת החל  __________________)שם(מאשר השתתפות הנני  .1

 הנני מאשר בזאת כי ידוע לנו: .2

עבור כל נרשם , לכל חוג בנפרד ,ללא קשר למספר החוגים בהם הוא משתתף בתוספת  ₪  100ע"ס  ביטוח /דמי ההרשמה .2.1
 ויתווסף לתשלום בחודש הראשון למחיר החוג השוטף  הינו תשלום שלא יוחזר בעת ביטול השתתפות בחוג

אחרון יהיה בחודש התשלום התשלומים כאשר  8-ב התשלום עבור החוג שנה עוקבת , ספטמבר עד יוני מהחוג פעילות  .2.2
 . 2019אפריל 

 . בחוג מחייבת מנוי במועדון הספורט מיתרידוע לי כי השתתפות  .2.3
 ומעלה. 16. המלווה מחויב במנוי או שימוש בכרטיס אורח. גיל המלווה 10חובת ליווי לחוג לילד מתחת לגיל  .2.4
אדרש  5-6/19ועל מנת להמשיך ולהשתתף בחוג בחודשים  30.4.19וכי המנוי עד  27.6.19ידוע לי כי פעילות החוג עד  .2.5

 במחיר עיסקה חודשית. 5-6/19רכישת מנוי לחודשים . מנוי לעונה העוקבתלרכוש /לחדש
 בכרטיס אשראי תוספת) הוראת קבע / צקים/אשראי /מזומן. -תתבצע במנגנון תשלום   תשלוםב הבייגעלות החוג ל .2.6

 . (3%עמלה 
 בחשבוני. מבטלת את החיובאינה הופעה לחוג -אי .2.7
לידי הנהלת המועדון בלבד, ועפ"י  "טופס ביטול השתתפות בחוגים"פנייה לביטול השתתפות בחוג תעשה על ידי מסירת  .2.8

 ( 2מדיניות ביטול חוג )ראה דף 
 המועדון.קיום החוג כפוף להרשמת מינימום כפי שזו תקבע מעת לעת על ידי הנהלת  .2.9

 יום. 30בטל את קיומו של החוג וזאת בהודעה מראש של הפסיק ו/או להנהלת המועדון רשאית ל .2.10
לא סובל/ת  ממגבלה בריאותית כלשהיא ,המונעת בריא/ה ו _____________הנני מצהיר/ה כי   :הצהרת בריאות .2.11

  באם כן ,רצ"ב אישור רפואי המאשר השתתפות בחוג. השתתפות בחוג זה.
 פעילות המתקיימת מחוץ לכותלי המועדון אינה באחריות המועדון .כל  .2.12
יצולמו במהלך הפעילות הינן מאושרות לשימוש שיווקי אשר  תמונותאת הסכמתכם: כי ידוע לנו כי  נא להקיף בעיגול .2.13

 .במדיות השונות
 

 לא ניתן לפרוס  תשלומים בהמחאות ( ).בתשלומים יתבצע רק באמצעות הוראת קבע ו/או אשראי  אופן תשלום עבור החוג  .3

 בהוראת קבע קיימת בלבד : 

 לחייב את חשבוני בהוראת קבע בבנק אשר פרטיו מצויים במערכת.___________מאשר  .3.1

 כרטיס אשראי  .3.2
(,  פרטי  כרטיס אשראי: ימסרו  3%מאשר חיוב בכרטיס אשראי בהתאם למדיניות המועדון )תוספת עמלה  .3.2.1

 טלפונית או בעת התשלום במשרדי המועדון.

 בגין מזומן/המחאה לפקודת מועדון ספורט מיתר עבור השתתפות בחוג___________ מס ___ מצ"ב קבלה .3.3
 

    חתימה:     שם מלא:    תאריך: 

 

 

 

 

 

 לא מאשר כן מאשר



 :השתתפות בחוג ביטול  .3

 ביטול. יש לחתום על טופסעל מנת לבטל השתתפות בחוג  .3.1

בעלות החוג עד לסוף  יחויבוהמשתתף י חוגים ולא יבוצעו החזרי תשלום לא יאושרו ביטול 15.3.2019החל מתאריך   .3.2
 שנת הפעילות . 

 אי הודעה על ביטול השתתפות בחוג בכתב ו/או אי הופעה לפעילות לא תהווה סיבה לביטול ההשתתפות והחזר כספי . .3.3

 המדריך או הודעה טלפונית לא מהווה הודעה. ךביטול השתתפות בחוג דר .3.4

, יחויב בתשלום עבור החודש  14.3.2019יום מתחילת החוג/ההשתתפות ועד  30לאחר  משתתף שיבטל השתתפות בחוג .3.5
  .בתוספת חודש נוסףהתקבלה ההודעה  בו

 אין ביטול רטרואקטיבי לחוג משום סיבה שהיא ו/או החזר כספים בגינו . .3.6

 .יעדר מפעילות עקב מחלה , שהות מחוץ ליישוב, או מכל סיבה אחרת , לא יוכל לדרוש החזר אשר ימשתתף  .3.7
 החוגים תומחרו על בסיס כמות המפגשים השנתיים , ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות החוגים. .4

 בימי חג ומועד לא תתקיים פעילות בחוגים ועבור ימים אלו לא תוחזר תמורה/ שיעור חלופי. .5
 פעילויות שלא יתקיימו עקב ביטול המדריך ו/או סיבות אחרות , יושלמו בתיאום בין המשתתפים למדריך.  .6
מאשר כי טרם חתימתו על הסכם זה ניתנו לו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר מספק בע"פ שתתף  או מי מטעמו המ .7

 .כך, האופן והעלויות הכרוכות ב שתתפותו בחוגבדבר זכותו להפסיק את ה
התקציר תקנון ונהלים/תקנון העמותה/וטופס ההרשמה כולם ביחד ולחוד מהווים את ההוראות והנהלים החלים על  .8

  והמשתמשים מחויבים לפעול על פיהם.המשתמשים בנכסי העמותה 

 

 

  ______________ חתימה:     שם מלא:    תאריך: 

 

 

 

 הערות ימי פעילות/ תעריף   -חוג

 
 

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 "ט   תשע ",אלה במה" –תקנון רישום לחוג מחול 

 פרטי המשתתף: .1

 שם הילד:_____________ ת"ז______________ מין: זכר / נקבה )הקף בעיגול( .א
 תאריך לידה:________________ מידת חולצה:_________________ .ב
  כיתה:_______________ ביה"ס:_________________ .ג
 מגורים:_______________ טלפון בבית:___________________ כתובת .ד
 שם האב:_____________ מספר טלפון נייד:___________ מספר טלפון בעבודה:_________ .ה
 שם האם:_____________ מספר טלפון נייד:___________ מספר טלפון בעבודה:_________ .ו
 _________דואר אלקטרוני:_________________________________ .ז

 עיקרי התקנון: .2

 "(.החוג"( מפעילה חוג מחול )להלן: "המפעילה"אלה במה" בהנהלתה של אלה סובוטין )להלן: " 2.1
 .27/6/19, טתמוז תשע" כ"ד, חמישיותסתיים ביום  1/9/18, חאלול תשע" כ"א, בתתחל ביום ש טשנת הפעילות תשע" 1.1
להיכנס לחוג ללא הסדרת התשלום מראש על מנת למנוע אי נעימות ניתן להגיע לשיעור ניסיון. לאחר שיעור ניסיון, אין  1.2

 .מהמשתתף
"(. באחריות הורי הספורט מרכזמובהר כי השתתפות בחוג מותנית בהחזקת מנוי בתוקף למרכז הספורט מיתר )להלן: " 1.3

 המשתתף 
 ולעדכן את המדריך על סיום תוקפו. ג תוקפולדאוג לחדש המנוי למרכז הספורט עם סיומו בחודש מאי או בכל מועד שבו יפו

 אי חידוש המנוי יגרור מצב שבו המשתתף לא יוכל להמשיך השתתפותו בחוג. 1.4
 אי חידוש המנוי אינה עילה להפסקת התשלומים לחוג.  1.5
למפעילה עומדת האפשרות לאחד מספר התלמידים לא יגיע לרף, במידה ו .פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים 1.6

 צות.קבו
מחיר החוג נקבע בחישוב שנתי, אלא אם נאמר אחרת. נלקחו בחשבון חופשות וחוגים )לוח חופשות יפורסם בנפרד( השיעורים  1.7

 .בחוג יועברו בהתאם לחופשות בית הספר כפי שיקבע משרד החינוך
 ודעה על כך תצא באופן מסודר.החיוב בגין ימי פעילות מיוחדים, ימי גיבוש, תחרויות, הופעות חיצוניות וכו' יגבה בנפרד, ה 1.8
שומרת לעצמה את הזכות לחלק  אינם כלולים בתשלום החודשי המשולם למפעילה. יחד עם זאת, המפעילהם כרטיסים למופעי 1.9

 מספר
 מוגבל של כרטיסים לפני המופעים השונים. במועד הקרוב למועד המופע תצא הודעה מסודרת אשר תאפשר רכישת כרטיסים.

באחריות המשתתף בחוג לרכוש את הביגוד והציוד הנדרש, וזאת על פי הנחיות שיועברו ע"י המדריכים בתחילת השנה. לצורך  1.10
 הנוחות 

 מקיימת המפעילה מכירה מרוכזת לרכישת הציוד כאמור, אין כל התחייבות לרכוש במסגרת הרכישה המרוכזת.
 ף בחוג.משתתף אשר לא יגיע עם הביגוד הנדרש לא יוכל להשתת 1.11
תלבושת במסגרת הופעה ו/או חזרות ו/או מכל סיבה שהיא אחראי להחזירה באופן תקין ושלם  נו/ביתומשתתף אשר משאיל לב 1.12

  שיעורב
 שלמחרת. במידה והתלבושת לא תוחזר או שיגרם לה נזק, יחויב המשתתף בעלות התיקון ו/או התלבושת כולה.

 .לחודש יחויב בעבור חצי חודש 15דש מלא. משתתף הנרשם לאחר ה לחודש יחויב בעבור חו 15משתתף הנרשם עד ה  1.13
למפעילה ולמדריכיה שמורה הזכות היחידה והבלעדית לקבל החלטות על ניהולו והפעלתו של החוג. החלטות מקצועיות שונות,  1.14

 הקשורות 
 לריקודים, העמדות, תלבושות, ריקודי סולו וכו', הינן של המפעילה ומדריכיה בלבד.

שנת הפעילות עשויים לחול שינויים בימי/זמני הפעילות מסיבות שאינן תלויות במפעילה. הודעה על כך תימסר במסגרת  במהלך 1.15
 החוג ו/או 

 פתקים.באמצעות מסרון ו/או באמצעות 
מילואים, מחלה, אירועים מיוחדים  –אילוצים כגון עקב המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבטל שיעורים במהלך השנה  1.16

 בשטח מועדון 
הספורט וכו'. היעדרות מדריך או ביטול חוג בשל סיבות טכניות, תושלם ככל האפשר ע"י מדריך מחליף או תועבר למשתתפים 

 במועד אחר. 
 .המדריך אין התחייבות להחזר שיעורים ביום ובשעה הקבועים לחוג. תיאום מפגש חלופי יעשה ע"י 1.17
מובהר כי לא יבוצע החזר כספי בגין היעדרות מכל סיבה שהיא. במידה והפעילות תופסק בשל כוח עליון, הכספים יוחזרו  1.18

 להורים ככל 
 ובכפוף לכך שיבוצע שיפוי למפעילה.

ו/או למפעילה שמורה הזכות לבטל השתתפות של משתתף מסיבות של הפרת משמעת, הפרעה או דרישה מנומקת של המדריך  1.19
 דרישה 

 .של מועדון הספורט
 אי התייצבות לחוג במועדים איננה מהווה עילה לאי תשלום. 1.20
אם המשתתף נעדר בגלל מחלה א היעדרות של משתתף מהחוג, מכל סיבה שהיא לא תזכה בהחזר כספי ו/או שיעור חלופי, אל 1.21

 ממושכת 
אשר בצידה היעדרות העולה על שבועיים, שאז ימסור הודעה בכתב על כך, בצירוף אישור רפואי למרכז הספורט, והמשתתף 

 יזוכה באופן 
 חסי.י

 7זאת לאחר מתן התראה בת ומשתתף אשר לא יעמוד בתשלומים השותפים לחוג, תהא המפעילה רשאית להפסיק השתתפותו  1.22
 ימים מראש.

ללוות את ילדיהם עד למקום בו מתקיים החוג )כיתה, אולם, מגרש וכו'( ולוודא כי המדריך מודע על ההורים חלה החובה  1.23
  .להגעתו של הילד

 ילדים אשר מגיעים בכוחות עצמם, הינם באחריות הוריהם עד כניסתם לסטודיו ו/או החדר אשר בו מתקיים החוג. 
 .יסוף באמצעות נציג אחר, מחייב הודעה מראש למדריך החוגאיסוף הילדים בסיום הפעילות הינו באחריות ההורים בלבד. א 1.24
 .הוצאת ילד במהלך הפעילות תיעשה רק במקרים חריגים ולאחר שהודעה על כך נמסרה מראש למדריך החוג 1.25
 המפעילה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאובדן ו/או לנזק שיגרם לציוד האישי של המשתתף. 1.26
 וע להם ומוסכם על ידם כי יעשה שימוש בתמונות ילדם, לרבות לצורכי פרסום ושיווק.הורי המשתתף מאשרים בחתימתם כי יד 1.27
 מדמי המנוי החודשיים על הנמוך מבניהם. 5%ברישום אחים לחוג )בהצגת ת"ז( תינתן הנחה בגובה  1.28

 בחתימתי על תקנון זה אני מאשר כי קראתי את האמור בו, הבנתי את תנאיו ואני מסכים ומתחייב לפעול על פי הם. 

 תאריך___________ שם ההורה________________ חתימה________________



 

 

 הצהרת הורים על מצב בריאותו של ילדם

 

 
 ___    __________________מאת: הורי התלמיד/ה __________    __________    

 מס' ת"ז            תאריך לידה           שם משפחהשם פרטי                                                   
 

 

 צהיר בזאת כי )אנא סמן במקום הרלוונטי(:אני מ

 עילות הנערכת בחוג.לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/מבתי להשתתף בפ      □            

 

 יש לבני/לבתי מגבלה בריאותית המונעת השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת בחוג כדלקמן: □

 תיאור המגבלה: ___________________________________________

 השתתפות בפעילות גופנית: ___________________________________

 ________________________________________השתתפות בטיולים: 

 השתתפות בפעילות אחרת: ___________________________________

 מצ"ב אישור רפואי שניתן על ידי ________ לתקופה של ______________

 יש לבני/לבתי מגבלה בריאותית כרונית )כגון אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה וכד'(.

 רפואי שניתן מאת _________ לתקופה של ______________מצ"ב אישור 

 השם + הכתובת + מס' הטלפון לפנייה בשעת מצוקה: ________________

_______________________________________________________ 

 בני/בתי מקבל/ת את הטיפול התרופתי הזה: □

 _________שם התרופה: ____________________________________

  אופן הטיפול: ____________________________________________   

 

 בני/בתי נעזר/ת בכוחות עצמו/ה בציוד הרפואי הזה: משאף, ערכת זריקות, ערכת טיפול וכד'. פרטו: □

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________.________ 

 

 

 

 תאריך: _________ שם ההורים: ___________ חתימת ההורים: __________
 

 

 

 

 


