
 
 
 

 נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות המתנ"ס
 

 
 על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלומים הבאים:

 
 
 כללי .א

 הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים. .1

 .תשפ"את כספים למתנ"ס, לא תורשה להשתתף בפעילות המתנ"ס בשנת משפחה החייב .2

 עקב התנהגות בלתי הולמת. להפסיק פעילות של משתתף שומרת זכות ההנהלה  .3

 76 -ו ות של אחת לשבוע.וימפגשים שנתיים בפעיל 38 -להמתנ"ס מתחייב   ,חודשים 10 שנמשכיםהחוגים  יותפעילוב .4
  מפגשים.  42 -ל מתחייב המתנ"ס חודשים,  11ויות של בפעלמפגשים בפעילות דו שבועית. 

 .בחוג משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקיתשנתי ומחוייב חודש בחודשו, התשלום בגין הפעילות הינו  .5

 ימי החופשה בהם לא מתקיימת פעילות, מפורסמים בתחילת שנה.  .6

המתנ"ס, יוחזר ויתקיים במועד אחר )כולל חודש  שיעור שאינו מצויין בלוח החופשות, שיבוטל ע"י המדריך או הנהלת .7
 יולי(.

כניסה לשיעור נסיון בחוג תתאפשר רק לאחר ביצוע הרשמה )בטופס או באתר( אם בחר המשתתף להמשיך, הוא יחוייב  .8
 בעבור שיעור הניסיון. אם בחר שלא להמשיך, ימלא טופס ביטול ולא יחוייב בעבור שיעור הניסיון.

 מעלות חודשית. 25%גבה תשלום גם עבור שיעור ניסיון בסך של במרכז המוסיקה יי  .9

 

 

 תנאי תשלום .ב

. בראש כל חודש שיק/והחיוב יעשה חודש בחודשו. התשלום ייעשה באמצעות כ. אשראי התשלום עבור החוגים הינו שנתי .1
 עבור אותו חודש השתתפות.

 פותו וזאת לאחר התראה של שבעה ימים. רשאית להפסיק השתת בתשלומים, תהיה הנהלת המתנ"ס יעמודמשתתף שלא  .2

  ₪. 20עבור המחאה שחזרה יחוייב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך  .3

 כחלק בלתי נפרד מהשתתפות החוג.  תוכנית העשרהייגבה תשלום חד פעמי עבור  -ומועדון הטניס  "ס למחולבביה .4
לתי נפרד ב , כחלקקורס תיאוריהתלמידי שנה ראשונה במוסיקה, החל מכיתה ג', יחוייבו בעלות חד פעמית עבור 

 . חומריםמהשתתפות החוג. במרכז לאומניות, בחלק מהחוגים ייגבה סכום חד פעמי עבור 
  סכומים אלו ייגבו בתחילת השנה בשני תשלומים.

הרכבים מוסיקליים ההנחה לא תחול על: )על החוג הזול מבינהם(.  5%ה בגובה חוג שלישי ומעלה לכל בית אב יזוכה בהנח .5
 .כדורעף והוקי רולר( וליגות ספורט ) כדורסל,

ות הכנסה נמוכה, או במצב כלכלי קשה, ל. רשאים לפנות אל הועדה: משפחות בע15/9/20פניה לועדת הנחות תעשה עד   .6
 ודדות עם מחלה או נכות או בעיות מיוחדות אחרות.משפחות המתממשפחות חד הוריות, עולים חדשים, 

 אין כפל הנחות. .7
 
 
 ביטול השתתפות .ג

ידי מילוי טופס ביטול במזכירות או שליחת מייל לרכזת התחום. לא יעשו ביטולים -ביטול השתתפות בחוג יתבצע על .1
 יב בהתאם.בטלפון או דרך המדריך. ללא טופס ביטול או מייל, המשתתף יחשב כממשיך בפעילות ויחוי

לא ניתן לבטל השתתפות רטרואקטיבית, לא ינתן החזר כספי  דמי טיפול.₪  60על ביטול השתתפות בחוג יגבו  .2
 רטרואקטיבי.

עד סוף שנת הפעילות.  . לאחר מועד זה, המשתתף יחוייב בעלות החוג 31/3/21ניתן לבטל השתתפות בחוג עד לתאריך  .3
 . 1/1/2021תאריך עד ביטול השתתפות בליגות הספורט אפשרי 

  )כולל(. 2021המוסיקה, חוג טניס ונבחרת האקרוג'ים ממשיכה עד סוף חודש יולי  הפעילות במרכז .4

 הרשומים מעלה אינם חלים על חוגי בית הכושר פלג ועל קורסים חד פעמיים.נהלי המתנ"ס  .5
 


