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 _________שם המשתתף:_    בקשת הצטרפות לחוג

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

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

mail:________________________________-E  חובה 

 בכפוף למועדי פעילות החוג  – הסדרי תשלום והשתתפות

 30.6.2018  : ועד ליום  1.9.2017מיום בחוג וזאת החל  __________________)שם(מאשר השתתפות הנני  .1

  החוג אופן תשלום עבור .2

 : בהוראת קבע קיימת בלבד

 לחייב את חשבוני בהוראת קבע בבנק אשר פרטיו:נא בחתימתי  .2.1

     מס' חשבון:    מס' סניף:    שם בנק: 

 :  /מזומן בהמחאה /המחאות

 _______בחוג השתתפותלפקודת מועדון ספורט מיתר עבור  המחאותמזומן/קבלה בגין מצ"ב  .2.2

 כרטיס אשראי 

 (   3%מאשר חיוב בכרטיס אשראי בהתאם למדיניות המועדון )תוספת עמלה  .2.3

 או בעת התשלום במשרדי המועדוןפרטי כרטיס אשראי : ימסרו טלפונית 

 הנני מאשר בזאת כי ידוע לנו: .3

עבור כל נרשם , לכל חוג בנפרד ,ללא קשר למספר החוגים בהם הוא משתתף  ₪  100ע"ס  /ביטוח דמי ההרשמה .3.1
 למחיר החוג השוטף  הינו תשלום שלא יוחזר בעת ביטול השתתפות בחוג .בתוספת 

תשלומים כאשר תשלום אחרון יהיה בחודש אפריל  8-ב התשלום עבור החוג החוג ספטמבר עד יוני ופעילות  .3.2
2018 . 

 הוראת קבע / צקים/אשראי /מזומן. -תתבצע במנגנון תשלום   תשלוםב הבייגעלות החוג ל .3.3
 . 3%תוספת עמלה בכרטיס אשראי  .3.3
 בחשבוני. מבטלת את החיובאינה הופעה לחוג -אי .3.5
לידי הנהלת המועדון  "טופס ביטול השתתפות בחוגים"פנייה לביטול השתתפות בחוג תעשה על ידי מסירת  .3.3

 ( 2בלבד, ועפ"י מדיניות ביטול חוג )ראה דף 
 המועדון.קיום החוג כפוף להרשמת מינימום כפי שזו תקבע מעת לעת על ידי הנהלת  .3.7
 יום. 30בטל את קיומו של החוג וזאת בהודעה מראש של הפסיק ו/או להנהלת המועדון רשאית ל .3.8
לא סובל/ת  ממגבלה בריאותית כלשהיא בריא/ה ו _____________הנני מצהיר/ה כי   הצהרת בריאות .3.3

  באם כן ,רצ"ב אישור רפואי המאשר השתתפות בחוג. ,המונעת השתתפות בחוג זה.
 . בחוג מחייבת מנוי במועדון הספורט מיתרידוע לי כי השתתפות  .3.10
 כל פעילות המתקיימת מחוץ לכותלי המועדון אינה באחריות המועדון . .3.11
יצולמו במהלך הפעילות הינן מאושרות לשימוש אשר  תמונותאת הסכמתכם: כי ידוע לנו כי  נא להקיף בעיגול .3.12

 .שיווקי במדיות השונות
 

 לא מאשר כן מאשר

 

    חתימה:     שם מלא:    תאריך: 
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 :השתתפות בחוג ביטול  .4

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

בעלות החוג עד  יחויבוהמשתתף י חוגים ולא יבוצעו החזרי תשלום לא יאושרו ביטול 15.3.2018החל מתאריך   .3.2
 לסוף שנת הפעילות . 

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

 המדריך או הודעה טלפונית לא מהווה הודעה. ךביטול השתתפות בחוג דר .3.3

, יחויב בתשלום עבור  13.3.2018יום מתחילת החוג/ההשתתפות ועד  30לאחר  משתתף שיבטל השתתפות בחוג .3.5
  .בתוספת חודש נוסףודעה התקבלה הה החודש בו

 אין ביטול רטרואקטיבי לחוג משום סיבה שהיא ו/או החזר כספים בגינו . .3.3

 .משתתף שיעדר מפעילות עקב מחלה , שהות מחוץ ליישוב, או מכל סיבה אחרת , לא יוכל לדרוש החזר  .3.7
 עלות החוגים. החוגים תומחרו על בסיס כמות המפגשים השנתיים , ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור .5
 פעילויות שלא יתקיימו עקב ביטול המדריך ו/או סיבות אחרות , יושלמו בתיאום בין המשתתפים למדריך.  .3
מאשר כי טרם חתימתו על הסכם זה ניתנו לו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר מספק שתתף  או מי מטעמו המ .7

 ., האופן והעלויות הכרוכות בכך שתתפותו בחוגבע"פ בדבר 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 
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