
 
 

 חברה העירונית גוונים אריאל ה  - ומידע מחייב לחוגים ולפעילויות  תקנון 

 !טיפול ברישום מאוחר₪ דמי  150וחסכו  31.8.22 עדירשמו ה

   !רישום מאוחרטיפול ב₪ דמי  150   -כל משפחה שנרשמת תחויב ב  1.9.22החל מ 

 .3231.7ועד  .221.9חודשים בין התאריכים    11נמשכת  חוגיםשנת ה

בהתאם ללוח  והחוגים יפעלו לאורך השנה כולה פרט לערבי חג, חגים ומועדי ישראל )סוכות, חנוכה ופסח(   •
 בחוברת הפעילות  2המפורסם בעמוד  החופשות 

 בחישוב שנתי  בשבוע ,בהתאם לכמות המפגשים ,חודשמפגשים ב 8או  4בכל חוג יהיו מינימום  •

 בעלות החוג מחושבים ימי החופשות והחגים  •

 ותשלום   , השתתפותפתיחת קבוצה

 ₪ דמי טיפול  50-תשלום חודשי לחוג שלא כובד )אשראי/הוראת קבע( יחויב המשתתף ב •

 .מוגבלתלק מהחוגים כמות המשתתפים  פתיחת חוג/קבוצה מותנית במינימום נרשמים. בח •

,  רי בכרטיס אשראי והוראת קבע בלבדהתשלום יתבצע בזמן הרישום. אין רישום ללא תשלום. התשלום אפש •
 . תשלומים 11 -שייגבו ב

 .את המשתתף מתשלום מלא עבורה פותרת פעילות החוג, אינה תתפות באי הש •

ביטול פעילות מסיבה כלשהי,  או עקב  מחליפים. במידה ולא נים מאמ  ויהי מקרה של היעדרות מדריכה/מאמן,  ב •
 .הסדירהבנוסף לפעילות   ,יוחזר השיעור במועד אחר

   וכדומה  , אירוע סוף השנהעלויות נוספות של תלבושות, נסיעות, השתתפות בתחרויותתכנו במהלך השנה י  •

 ביטוחים 

 כל ימות השנה  ות של משרד החינוךיטוח תאונות איש( מבוטחים בבי18-3כל הילדים )גילאי   •

 המשתתפים בכל הפעילויות ג' המכסה את  לגוונים ביטוח צד •

 ביטוח תאונות אישיות    עשותל מומלץ בפעילויות ספורט, , 18למבוגרים, מעל גיל   •

 3עד גיל  בפעוטונים שלנו, ביטוח תאונות אישיות נפרד לילדים •

 ביטול חוג 

 החזר כספי רטרואקטיבין אי •

 חודש שלאחריו מהיבוצע  הביטול  . בחודש 25עד  "טופס ביטולבמילוי "ביטול חוג יתבצע  •

 עמלות₪ דמי טיפול בתוספת    50לא יגבה( בניכוי  יוחזר הסכום כולו )או  ,עם ביטול חוג •

 28.2.23אין אפשרות לבטל חוגים אחרי תאריך   •

 הצהרת ההורה 

 בלבד  שימוש קהילתיהמשתתפים לבמהלך השנה יערכו צילומים של  •

 בנושאי החוג והקהילה  SMS - ו , וואטסאפבמהלך השנה אקבל הודעות דוא"ל •

 הנהלת גוונים שומרת את הזכות להפסיק פעילות משתתף הפוגע בפעילות החוג  •

 בפעילות אני מצהיר כי אין לנרשם/נרשמת לחוג כל בעיה בריאותית המונעת השתתפות •

 התנהגות הורה שאינה הולמתהנהלת גוונים שומרת את הזכות להפסיק השתתפות בשל  •

 ועדת הנחות 

כמות מצב רפואי, מצב משפחתי, , ניתן להגיש בקשה להנחה והיא תישקל על פי קריטריונים של מבחן הכנסה לנפש •
 ועוד   פעילויותה חוגים וה

 רכת חוגים מקצועית, אמינה ובטוחה ! הנהלים נועדו לאפשר מע

 תודה על שיתוף הפעולה, 

 הקהילתי "גוונים אריאל" צוות המרכז  

 


