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 _____________ את לרשום בזאת מבקשים _____________   ____________  מטה החתומים אנו
  (ה/הילד שם)                 (פרטי שם)                   (משפחה שם)            

  בן :(ה/ילד) ז.ת   ___ /___/___ :לידה תאריך  □  בת  □
  (חובה)     

 

    זאב פסגת □ : בריכתב  ______________:הלימוד קבוצת תבמסגר לפעילות

  ______________________:כתובת_________ _________:נייד טלפון ________________:בבית טלפון

 :ל"ואד 

 

 :כדלקמן ההסכם פרטי את ומקבלים מאשרים אנו
 ,השנה לכל, קבע הוראת או אשראי בכרטיס תשלום :ואה לעיל כאמור בקבוצה השתתפות עבור התשלום .1

 לקבוצה 1.3 ;לחודש₪  400   בשבוע פעמיים הפועלת לקבוצה.   1.2         ;לחודש₪  240   בשבוע פעם הפועלת לקבוצה .1.1

 .לחודש ₪ 560( תחרויות עם לאיגוד הרשמה) בשבוע פעמים 3 הפועלית

 .הנקוב הסכום על 10% יתווספו במזומן תשלום עבור

 31.8.2021  ביום המסתיימת הפעילות שנת לכל הינה ההרשמה .2

 ₪.  75 בסך רישום דמי עבור חוזר בלתי, פעמי חד בתשלום תחויבו הרשמה כל עם – רישום דמי .3

  :התשלום אופן .4

 ____________ : מסוג האשראי כרטיסב₪ _______  של סך  חודש מדי לחייב הרשאה בזאת לכם נותנים נוא .4.1

 _____/_____ עד בתוקף  ________________________________________כרטיס מספר

 :(הכרטיס בעל). ז.ת    _______________:הכרטיס בעל שם

 (חובה)                

 .31.8.2020 ועד _____/_____מחודש החל חודש לכל 5- ב יתבצע החיוב כי לנו ידוע

 ________.בחודש ייגבו ₪  _______  בסך______   ים/בחודש פעילות עבור נגבו שלא חיובים .4.2

 הביטולים למדיניות בהתאם, ובכתב מראש והסכמתכם ידיעתכם ללא ההרשאה את לשנות ולא לבטל לא מתחייבים אנו .4.3

  .ההרשמה תקופת עבור בפועל המלא התשלום להסדרת עד וזאת, להלן כמפורט

 :ההרשמה את לבטל נרצהש במקרה הבאים הנהלים את ומקבלים מאשרים אנו .5
  .בפקס או במייל הקאנטרי במשרד ביטול טופס הגשת לאחר רק יטופלו לביטול בקשות .5.1

 . הפעילות הפסקת  של האחרון בחודש 52-ה ליום עד יוגשו  ביטול/שינויל בקשות .5.2

 אישור בצירוף ברצף חיסורים 2 מעל מחלה למעט סיבה משום תהיעדרו על שיעורים השלמת או כספי החזר ניתן לא .5.3

 . רפואי

         

           @             

         



 



 השתתפות תהיהי לא או חלקית השתתפות תהיהי אם גם מלא חודשי בתשלום מתחייבים אנו, לעיל 5.3 בסעיף לאמור בכפוף .5.4

  .החודש באותו כלל

 כך על להודיע ותשתדל חגים או החוק הוראות, טכניות מסיבות הפעילות את לשנות הזכות את לעצמה שומרת העמותה .5.5

 בעקבותםש ,'וכד שיפוץ או תקלה עקב המתקן סגירת, אויר מזג, חגים כמו העמותה תבשליט םשאינ אירועים ייתכנו .מראש

 .כספי החזר נתןיי לא אלה במקרים .שיעורים יתקיימו לא

 .ההפרשים את לגבות הזכות את לעצמה שומרת העמותה, גביה טעויות של במקרה .5.6

 את לסיים זכות לאגודה מקנה מדריך/המציל הוראות מילוי אי. ה/והמציל ה/המדריך להוראת להישמע יש בטיחות מטעמי .5.7

 . כספי החזר ללא מיידית ההסכם

  .ירושלים שחייני עמותת של המדיה באמצעי בתמונות ולהשתמש ילדנו את לצלם מאשרים אנו .5.8

 .פרסומי חומר לרבות במייל או/ו בטלפון הודעות לנו לשלוח מאשרים אנו .5.9

 :   ______________החתום על באנו ובזאת

 

 בפעילות השחייה של הפועל ירושלים.תקנון ההשתתפות 
 

 , כל התנאים המתוארים בהסכם הפעילות ולהוסיף עליותקנון זה בא לשים דגש על המתואר בהסכם   : כללי

 הפעילות שנחתם בין הצדדים עומדים בתוקף ואינם באים בסתירה עם תקנון זה.           
 

 ראשון לספטמבר. תחל ב קבוצות השחייהשנת הפעילות של  .1

 .ירושלים שחייה"בקאנטרי שיעורי שחייה ואימונים במסגרת אגודת "הפועל במהלך שנת הפעילות יתקיימו  

וימים נוספים בהם הקאנטרי  כרוןיימי חג, ערבי זיכרון וימי ז,  ערבי חגהימים בהם לא תתקיים פעילות השחייה:  .2

 במחיר הפעילות. שוקללואו כוח עליון.   ימים אלה סגור בשל עבודות תחזוקה, ימי שבתון, ימי חופשה מרוכזת 

 .לעיל 2כמתואר בסעיף  הפעילות םתתקיילא יוחזרו אימונים ו/או כספים בגין הימים בהם לא  .3
 

 הפועל ירושלים.ואת מבנה הקבוצה בתיאום עם  פעילות של הקבוצהרשאי לשנות את מועדי הקאנטרי ה .4

 

 .תקנון התשלומים
 

 קאנטרי.התשלום יעשה במשרדי ה .1

 כרטיסי אשראי.קבע ב הוראתבאמצעות בהוראת קבע או התשלום יעשה  .2

 ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים. .3

 

 הפסקת הפעילות

 בהתאם להוראות "הסכם הפעילות".תתאפשר הפסקת פעילות 
 

 

 .כללי התנהגות
              

 :התנהגות נאותה              
 

 יש להישמע להוראות צוות הקאנטרי ולהתנהג בהתאם להנחיות הכתובות במתקני הקאנטרי השונים תוך התחשבות בזולת.              
 אשרמשתתפים התנהגות שאינה  הולמת תגרור הרחקה מהמרכז, הנהלת הקאנטרי שומרת לעצמה הזכות להפסיק פעילותו של              
 זה מבלי צורך לנמק.הפעילות ותקנון אחר הכתוב בהסכם  וימלא א להוראות ו/או ל  ולא ישמע             

 

 כללי ההתנהגות המקובלים בקאנטרי חלים על משתתפי הפעילות במלואם,  .1
 להוראות האחראים בשטח ולהוראות הכתובות בשלטים. עיש להישמ      

 

 החניך.דקות לפני תחילת השיעור/הפעילות בה משתתף  15הכניסה לקאנטרי תתאפשר  .2
 אין לשלוח ילדים לפעילות אלא בהתאם להוראה זו שכן כניסתם לקאנטרי לא תתאפשרהורים שימו לב , 

 לפני האמור בהוראה זו.
 



 



 תתאפשר כניסתו של הורה מלווה אחד בלבד.  .3
הביא אחים נוספים או כל אורחים אחרים שאים חלק להורי הילדים המשתתפים בפעילות מתבקשים להימנע מ

 ת.מהפעילו
 

, בסיום השיעור השיעור בלבדההשתתפות בפעילות מקנה למשתתף בה את הזכות להיכנס לבריכה במהלך  .4
 מהבריכה ולסיים את השהיה בקאנטרי. תיש לצא

 

 הורים/ מלוים שאינם חלק מפעילות השחייה אינם רשאים לעשות שימוש במתקני הקאנטרי ובבריכה בפרט. .5
 

 מיועדים לכך וימלאו אחר הוראות המדריכים והמצילים בנדון.המלווים ימתינו לילדיהם באזורים ה .6
 
 אנו מאשרים תקנון זה ומתחייבים למלא אחר ההוראות הכתובות בו. ובחתימתנ            

 
 

_____________                               ________________                     _______________ 
 תאריך                                        שם מלא                                                  חתימה            


