בס"ד
בהנהלת איציק ביטון
טלפון 250-0,0,0829250-0800088:

תלמיד/ה יקר/ה
ברוכים הבאים לנוקאאוט רשת בתי ספר ללחימה והגנה עצמית.
אנו שמחים על הצטרפותך למרכז החוגים ומאחלים לך שנת פעילות פורייה ומלאה בתנועה ובריאות הגוף.
לפניך דף נהלי רישום לחוגים המפרט את תנאי הרישום 9אופן התשלום ופרטים כלליים כדי להבהיר את התנהלות הרשת.
כללי:
.1
.0
.3
.4
.5

שנת הפעילות מתחילה בספטמבר ומסתיימת בסוף אוגוסט( .חוגי ילדים לא יופעלו בחודש באוגוסט)
לכל נרשם מגיע השתתפות בשיעור ניסיון אחד בכל אחד מהחוגים.
לכל חוג יש כללי השתתפות9ביגוד וציוד שונה.
על המשתתפים לברר פרטים בהרשמה לחוג אצל המדריך.
יש להימנע מלהביא דברים יקרי ערך כגון :פלאפונים9שעונים9תכשיטים 9ארנקים וכו'..ההנהלה אינה אחראית במקרה
של אבידה או גניבה.
כל מתאמן מעל גיל  18חייב בביטוח תאונות אישיות 9פרטים ועלויות אצל המדריך.

אופן התשלום:
.1

.0
.3
.4

מוצעים בזאת מס' מסלולי תשלום:
א .תשלום באמצעות שקים -שקים דחויים כמס' חודשי הלימוד השקים ינתנו ל 1/12/02 -לכל חודש לפי בחירת
המשלם.
ב .תשלום באמצעות כרטיס אשראי –החל מתחילת האימונים בתשלומים עד סוף שנת האימונים ללא ריבית.
ג .במזומן-תשלום אחד מראש לכל השנה עליו תינתן הנחה של  5%במקרה זה אין החזרות של כסף.
ד .למעוניינים לשלם כל חודש בנפרד תהיה תוספת של  15%על מחיר החוג לחודש.
במקרה של הרשמה של אחים או הרשמה לשני חוגים תינתן הנחה של  12%על המחיר הנמוך מבין השניים.
לנרשמים בלבד -שיעור הניסיון יחושב כחלק מן התשלום החודשי.
למטופלים ברווחה -יינתן מכתב בקשה להשתתפות בעלות החוג .במידה והבקשה תאושר הנרשם יקבל החזר כגובה
הסכום שינתן לו מהרווחה.

הפסקת החוג-החזר תשלום:
כל המעוניין להפסיק את השתתפותו בחוג במהלך השנה צריך לעמוד בתנאים הבאים:
 .1להודיע עד ה 05 -לחודש על הכוונה להפסיק להתאמן מה 1-לחודש שאחרי ההודעה.
לא יהיה החזר כספי על אותו חודש של ההודעה אלא על החודש הבא אחרי ההודעה.
 .0הכספים יוחזרו רק לאחר מילוי טופס ביטול והודעה להנהלה ולא בהודעה למדריך.
 .3ניתן להקפיא מנוי לתקופה של  3חודשים או להעביר מנוי על שם אחר.

חופשות:
לא תתקיים פעילות בערבי וימי חג ובחול המועד 9למעט חנוכה-בחנוכה אימונים כרגיל .בסוכות ופסח יהיו אימונים מרוכזים כדי
להשלים את האימונים הבודדים שהתפספסו במהלך החודש של חגים אלו.
הסדר זה יכנס לתוקף עם החתימה על מסמך זה.
אני מאשר ומסכים לכל האמור לעיל

