
 

 חוגים   מנוי -תקנון מועדון ספורט מיתר
 
 .   31.8.21, וזאת  עד ליום אחת בלבד עונת חוגתקנון זה וכל הזכאויות המפורטות בו יהיו תקפים כניסיון למשך  **
 

ימים   14כך    –*** המועדון שומר לעצמו את הזכות להפסיק את מנוי החוגים בכל עת שיראה לנכון ובלבד שיודיע על  
 מראש.

 
 כללי

אשר מתקיימים במועדון ספורט    חוגיםוההצטרפות למוש  את תנאי השיהוראות תקנון זה באות להסדיר   .1

 (, במסגרת מנוי חוגים. "המועדון")להלן:  מיתר

 הכניסה למועדון הינה למנויים בלבד.  .2

 חייב בליווי של מלווה בעל  מנוי בתוקף.  9ילד עד גיל   .3

תינתן אפשרות למי שאין לו מנוי במועדון להשתתף בחוגי המועדון בין אם הוא חבר    החוגים  מנוי  במסגרת .4

 (. "מנוי החוגים"עמותה ובין אם לא )להלן: 

בחוגי    השתתפותתנאים האמורים בתקנון זה הינה תנאי הכרחי לבהמנוי    שלחתימה    –חתימה על התקנון   .5

 המועדון.  

 ם הפעילות בחוג, עד תאריך ____________ ועד לסיו  1.9.20המנוי יחל מ  –תקופת המנוי  .6

המחיר של מנוי החוגים משתנה בהתאם לתקופה, מחיר אחד זהה לכל אחד מהחודשים  ספטמבר עד אפריל   .7

 ומחיר אחר זהה לכל אחד מהחודשים מאי עד אוגוסט. 

הנהלת    להישמע על המנוי   .8 ידי  על    כתבבאמצעות פרסומים בהמועדון  לכל ההוראות והתקנונים המופצים 

והמתפרסמים   השונות  המבמדיות  כמוועדוןבשטח  בעל-.  להוראות  להישמע  המנוי  על  עובדי  - כן  של  פה 

   המועדון וההנהלה. 

  -   , מחייבת כל מנויבמתקנים ו/או בצמחיהעל כל צורותיו, שמירת הניקיון ואי פגיעה  ועדון  שמירת רכוש המ  .9

, בכל זמן שהותם של הילדים  נלוויםהם ו/או ילדים  הורים ו/או מלווים, אחראים להתנהגות ולמעשי ילדי

 .  המועדוןבשטח  

אשר תדאג  המועדון  הוראות תקנון זה ניתנות לשינוי בכל מועד שהוא לפי ראות עיניה הבלעדית של הנהלת   .10

 להביא לידיעת המנויים את השינויים שנקבעו.

בג .11 להשאיר  וחפצים אישיים אחרים בשטחי המתקניםאין  החוגים.  דים  אינה    ועדוןהנהלת המ   ו/או חדרי 

ובמלתחות. באחריות המנוי לדאוג לרכושו, כולל חפצי ערך ובוודאי    ועדוןבשטח המ  אחראית לרכוש שנעזב

 שלא להשאירם ללא השגחה. 

 מכל אחריות כשומר לגבי רכושו. המועדוןהמנוי פוטר את  .12

 כניסה למועדון: 

פעילות החוג הרלוונטיות בלבד אליהן נרשם  המנוי. ידוע למנוי כי  בשעות  בימים ו  מותרת  למועדוןהכניסה   .13
 אין באפשרותו להיכנס למועדון בשעות הפעילות האחרות למועדון 

 הוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.הזי  . צ'יפבלבד  ו/או טביעת אצבע  באמצעות צ'יפ זיהוי אישי  למועדוןכניסה   .14

 העברת הצ'יפ לאדם אחר תגרום לביטולו.  .15

 לא יינתנו ולא תהיה אפשרות לרכישת כרטיסי אורח במסגרת מנוי החוגים.   .16

 

 

 

 

 

 



 

 

 מחיר המנוי:  

  התשלום עבור החוגים ייקבע לפי מס' הפעמים בו מתקיים החוג בשבוע, כמפורט להלן: .17

 המנוי לחודש מחיר  חודשי השנה  מפגשי החוג בשבועמס' 

 פעמים בשבוע  2עד 

  

 ₪   135 אפריל   -ספטמבר –חודשי חורף 

 פעמים בשבוע  2עד 

 

 ₪   270 אוגוסט   -חודשי קיץ: מאי

 פעמים בשבוע   3
 ₪   170 אפריל   -ספטמבר –חודשי חורף 

 פעמים בשבוע   3
 ₪   270 אוגוסט   -חודשי קיץ: מאי

 פעמים בשבוע   4-5
 ₪   250 אפריל   -ספטמבר –חודשי חורף 

 פעמים בשבוע   4-5
 ₪   350 אוגוסט   -חודשי קיץ: מאי

 הכניסה בזמני פעילות החוג  ואינם כוללים תשלום עבור החוג. תשלומים המפורטים מעלה הינם עבור  .18

 המחיר למנוי החוג  הינו לכל משתתף בנפרד.   .19
 לא יינתנו הנחות כל שהן לרוכשי מנוי החוגים )חייל, נכה, חברי אותה משפחה וכו'...(.  .20
ידוע לי כי המחיר הינו מחיר מיוחד ותקופה מיוחדת בגין השתתפות בחוג וכי האפשרות לרכוש מנוי בתנאים   .21

 הנ"ל הינה למשתתפי החוג בלבד.
 ם הינו אישי ולא ניתן להעברה. מנוי החוגי  .22
ביטול ההשתתפות בחוג מבטלת באופן אוטומטי לאלתר את מנוי החוגים )לא תשלח הודעה למשתתף בגין   .23

 ביטול המנוי(.   

 

 תנאי ביטול: 

 ביטול מנוי החוג הינו בהתאם לחוק ביטול עסקה.   .24
 .7סעיף  התשלום למנוי החוגים יבוצע בהתאם לחודשי הפעילות של החוג ראה  .25
 השתתפות בשיעור אחד מחייבת תשלום של חודש מלא.   .26
התקציר / תקנון נהלים / תקנון העמותה / טופס הרשמה למנוי / טופס הרשמה לחוג כולם ביחד וכל אחד   .27

לחוד מהווים את ההוראות והנהלים החלים על כל המשתמשים בנכסי העמותה  והם מחויבים לפעול על  
 פיהם. 

 
 

רם חתימתו על הסכם זה ניתנו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר מספיק בע"פ בדבר זכותו  המנוי מצהיר כי ט
 להפסיק את המנוי, האופן והעלויות הכרוכות בכך. 

 
 פיו -הנני לאשר כי קראתי את התקנון ואני מסכים לפעול על 

 
 

   .________ חתימה:        שם מלא:     תאריך:
 
 


