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תקנון ההרשמה מרכזי קהילה ספורט ופנאי
(למעט כדורסל) לשנת תשע"ט
עם פתיחת שנת הפעילות  2018-2019ולקראת ההרשמה לחוגים ולפעילויות מפורטים להלן התנאים ונהלי ההרשמה
המחייבים.
גם השנה מוצע לכם מגוון רחב של חוגים ופעילויות לכל הגילאים על מנת שתוכלו להמשיך וליהנות מפעילות הפנאי העשירה
בעיר.

תחילת פעילות  2.9.2018סיום פעילות 31.7.2019
(למעט חוגים בודדים שמסתיימים ב.)30.6.2018-
 .1פתיחת חוג וקיומו מותנים במספר מינימלי של נרשמים ומשתתפים.
 .2תינתן הנחת רישום מוקדם לנרשמים עד  31.8.18של ( ₪ 100בחיוב של חודש יוני .)2019
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ההרשמה לחוגים תתבצע ע"ג טפסי רישום רשמיים בלבד של אגף הספורט בצ'קים דחויים או באינטרנט בכרטיס
אשראי .באתר.http://biltiformali.org.il/ :
ההמחאות שמתקבלות מועברות למשמרת בבנק .כל ההוצאות ו/או עמלות בנקים עקב החזרת המחאה/ות מכל
סיבה שהיא ו/או ביטול השתתפות בחוג יחולו על ההורים ₪ 20(.על כל המחאה)
התשלום לחוגים יתבצע מראש לכל שנת הפעילות  -מחיר החוג מחושב שנתי ומחולק לתשלומים חודשיים.
נהלי ביטול השתתפות בחוגים:
 oביטולים יתקבלו עד ה 5-לכל חודש ,ביטול לאחר ה 5-לחודש יחוייב במלוא הסכום עבור כל החודש.
 oהתאריך האחרון בו ניתן יהיה לבטל ולקבל החזר כספי הוא  .5.4.2019אין ביטול והחזר כספי
רטרואקטיבית.
 oחוגי פוטבול אמריקאי ושחייה בי"ס רבין – לא ניתן לביטול.
הנחות:
 oשני בני משפחה שנרשמים באותו מועד לחוגים זכאים ל 10%-הנחה.
 oשלושה בני משפחה שנרשמים באותו מועד לחוגים זכאים ל  15%הנחה
 oנרשם לשני חוגים באותו מועד זכאי ל  10%הנחה.
ניתן ליהנות משיעור ניסיון אחד חינם .במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג ,תאריך תחילת החוג והתשלום
יחשבו כבר משיעור הניסיון הראשון.

 .9פעילות החוגים תתקיים על פי לוח חופשות שמצ"ב  -בחודשים בהם יש חגים ,התשלום החודשי יגבה במלואו.
(מלבד חודש ספטמבר  2018שיגבה עבורו חצי חודש)
 .10הנני מצהיר בזה כי המצב הבריאותי של בני/בתי תקין/תקינה ולא ידוע לי על מגבלות בריאות המונעות מבני/בתי
להשתתף בכל הפעילויות הנדרשות במסגרת החוגים.
 .9הריני מאשר לצלם את ילדי המשתתף בפעילות החוגים וידוע לי כי תמונות אלו עשויות להתפרסם במסגרת פרסומי
העמותה ובמדיות השונות .במידה ואינך מעונין בכך ,יש להעביר מכתב סירוב למדריך.
 .10הריני מאשר לקבל עדכונים בנוגע לפעילויות ואירועים באמצעות המייל .SMS /
 .11העמותה תהא רשאית להוציא ילד/ה מהחוג בשל התנהגות לא ראויה ו/או חוסר בתשלום ולאחר דיווח
להורים מראש.

תקנון ההרשמה לבי"ס לכדורסל בנות לשנת תשע"ט
עם פתיחת שנת הפעילות  2018-2019ולקראת ההרשמה לבי"ס לכדורסל בנות מפורטים להלן התנאים
ונהלי ההרשמה המחייבים.
גם השנה מוצע לכם מגוון רחב של מוקדי פעילות לכדורסל לכל הגילאים על מנת שתוכלו להמשיך וליהנות מפעילות הפנאי העשירה
בעיר.
 .1פתיחת חוג וקיומו במוקד מותנים במספר מינימאלי של נרשמים ומשתתפים.
 .2ההרשמה לביה"ס לכדורסל תתבצע באינטרנט בכרטיס אשראי באתר :http://biltiformali.org.il/ :או בצ'קים דחויים
בצירוף טופס הרשמה בצ'קים.
 .3כל נרשמת תקבל שתי חולצות וכדור.
נרשמת חדשה בענף עד  1.10.2018תקבל נעלי כדורסל ותיק במתנה.
 .4התשלום לביה"ס לכדורסל בנות יתבצע מראש לכל שנת הפעילות  -מחיר החוג מחושב שנתי ומחולק
לתשלומים חודשיים.
 .5נהלי רישום:
•

בצ'קים דחויים – ע"ג טופס רישום בצירוף הצ'קים למסירה לרכז/מאמן/משרד אגף הספורט .ההמחאות שמתקבלות
מועברות למשמרת בבנק .כל ההוצאות ו/או עמלות בנקים עקב החזרת המחאה/ות מכל סיבה שהיא ו/או ביטול
השתתפות בחוג יחולו על ההורים ₪ 20(.על כל המחאה)

•

בכרטיס אשראי -באינטרנט בלבד .

 .6נהלי ביטול השתתפות בחוגים:
• ביטולים יתקבלו עד ה 5-לכל חודש ,ביטול לאחר ה 5-לחודש יחויב במלוא הסכום עבור כל החודש.
• התאריך האחרון בו ניתן יהיה לבטל ולקבל החזר כספי הוא  .5.3.2019אין ביטול והחזר כספי רטרואקטיבית.
• במקרה של ביטול והפסקת הפעילות יחויב הכרטיס ב ₪ 100-עבור ערכת הביגוד שחולק במתנה ,לנרשמות חדשות שקיבלו
בנוסף נעליים ותיק יחויב הכרטיס ב.₪ 300-
 .7הנחות:
• שני בני משפחה שנרשמים באותו מועד לחוג זכאים ל 10%-הנחה.
• שלושה בני משפחה שנרשמים באותו מועד לחוג זכאים ל  15%הנחה
• נרשם/ת לשני חוגים באותו מועד זכאי ל  10%הנחה.
 .8ניתן ליהנות משיעור ניסיון אחד חינם  .במידה והחליטה המשתתפת להירשם לחוג ,תאריך תחילת החוג והתשלום יחשבו
כבר משיעור הניסיון הראשון.
 .9פעילות החוגים תתקיים על פי לוח חופשות של אגף הספורט .בחודשים בהם יש חגים ,התשלום החודשי יגבה במלואו.
 .10מחנות כדורסל שיתקיימו בחגים – בהרשמה ובתשלום נפרד .
 .11הנני מצהיר בזה כי המצב הבריאותי של בתי תקין ולא ידוע לי על מגבלות בריאות המונעות מבתי להשתתף בכל הפעילויות
הנדרשות במסגרת החוגים.
 .12בחתימתי ע"ג טופס זה הריני מאשר לצלם את בתי המשתתפת בפעילות החוגים של אגף הספורט וידוע לי כי תמונות אלו
עשויות להתפרסם במסגרת פרסומי העמותה ובמדיות השונות .במידה ואינך מעוניין בכך ,יש להעביר מכתב סירוב למדריך.
 .13בחתימתי על טופס זה אני מאשר לקבל עדכונים בנוגע לפעילויות ואירועים באמצעות המייל .SMS /
 .14העמותה תהא רשאית להוציא ילדה מהחוג בשל התנהגות לא ראויה ו/או חוסר בתשלום ולאחר דיווח להורים מראש.
לבירורים נוספים:
הגר שמעוני  ,052-6101950ג'ניפר סטדין 052-5534498
אגף הספורט ,ר"ח אחימאיר  ,9משעה  08:00-12:00טל'072-3201739 :

תקנון ההרשמה לליגת כדורסל בנות לשנת תשע"ט
עם פתיחת שנת הפעילות  2018-2019ולקראת רישום בתכם לליגת הכדורסל בעונה הקרובה מפורטים
להלן התנאים ונהלי ההרשמה המחייבים.
גם השנה מוצע לכם מגוון רחב של מוקדי פעילות כדורסל לכל הגילאים על מנת שתוכלו להמשיך וליהנות
מפעילות הפנאי העשירה בעיר.
הרישום השנתי לליגת כדורסל תחרותי בנות יתבצע באמצעות אתר האינטרנט – כל מאמן יעביר לינק
רישום לקבוצה הרלוונטית או באתר  http://biltiformali.org.il/או בצ'קים דחויים בצירוף טופס הרשמה
בצ'קים.
 .1פירוט אמצעי תשלום :
 oבצ'קים דחויים  -ההמחאות שמתקבלות מועברות למשמרת בבנק .כל ההוצאות ו/או
עמלות בנקים עקב החזרת המחאה/ות מכל סיבה שהיא ו/או ביטול השתתפות בליגה
יחולו על ההורים ₪ 20(.על כל המחאה)
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 oבכרטיס אשראי -באינטרנט בלבד .
הנחות:
 oשני בני משפחה שנרשמים באותו מועד זכאים ל 10%-הנחה.
 oשלושה בני משפחה שנרשמים באותו מועד זכאים ל  15%הנחה
 oנרשם לשני חוגים באותו מועד זכאי ל  10%הנחה.
התשלום לעונת הכדורסל יתבצע מראש לכל שנת הפעילות  -מחיר החוג מחושב שנתי ומחולק
לתשלומים חודשיים.
ישנם שלושה תשלומים נוספים מלבד הרישום עבור ההשתתפות בליגה :
 .1אגרת רישום באיגוד הכדורסל – סך של ( ₪ 195חובה).
 .2ביגוד – לנרשמות חדשות בליגה סט מדי משחק – ( ₪ 160חובה).
סט מדי חורף – ( ₪ 100חובה)
 .3השתתפות בהסעות למשחקי חוץ – ימסר בהמשך ע"י המאמנים (החישוב יעשה לפי
צפי כמות משחקים עונתית  -חובה).
נהלי ביטול השתתפות בחוגים:
 oביטולים יתקבלו עד ה 5-לכל חודש ,ביטול לאחר ה 5-לחודש יחויב במלוא הסכום עבור כל
החודש.
 oהתאריך האחרון בו ניתן יהיה לבטל ולקבל החזר כספי הוא  .5.3.2019אין ביטול והחזר
כספי רטרואקטיבית.
פעילות החוגים תתקיים על פי לוח חופשות של אגף הספורט .בחודשים בהם יש חגים ,התשלום
החודשי יגבה במלואו.
מחנות כדורסל שיתקיימו בחגים – בהרשמה נפרדת .
העמותה תהא רשאית להוציא ילדה מהליגה בשל התנהגות לא ראויה ו/או חוסר בתשלום ולאחר
דיווח להורים מראש.
לבירורים נוספים:
הגר שמעוני-מנהלת מקצועית חטיבת בנות 052-6101950
ג'ניפר סטדין-רכזת אתנה 052-5534498
אגף הספורט ,רח' אחימאיר  ,9משעה  8:00-12:00טל'072-3201739 :

תקנון ההרשמה לבי"ס לכדורסל בנים גן-ג' לשנת תשע"ט
עם פתיחת שנת הפעילות  2018-2019ולקראת ההרשמה לבי"ס לכדורסל מפורטים להלן התנאים ונהלי ההרשמה
המחייבים.
גם השנה מוצע לכם מגוון רחב של מוקדי פעילות לכדורסל לכל הגילאים על מנת שתוכלו להמשיך וליהנות מפעילות הפנאי
העשירה בעיר.
 .1פתיחת חוג וקיומו במוקד מותנים במספר מינימלי של נרשמים ומשתתפים.
 .2ההרשמה לביה"ס לכדורסל תתבצע באינטרנט בכרטיס אשראי באתר http://biltiformali.org.il/ :או בצ'קים
דחויים בצירוף טופס הרשמה בצ'קים.
 .3כל נרשם עד  1.12.18יקבל סט אימון וכדור במתנה .לאחר תאריך זה יחויב הנרשם על ערכת הביגוד כבר בעת
הרשמתו ב₪ 100-
 .4ההמחאות שמתקבלות מועברות למשמרת בבנק .כל ההוצאות ו/או עמלות בנקים עקב החזרת המחאה/ות מכל
סיבה שהיא ו/או ביטול השתתפות בחוג יחולו על ההורים ₪ 20(.על כל המחאה)
 .5התשלום לביה"ס לכדורסל יתבצע מראש לכל שנת הפעילות  -מחיר החוג מחושב שנתי ומחולק לתשלומים
חודשיים.
 .6נהלי ביטול השתתפות בחוגים:
 oביטולים יתקבלו עד ה 5-לכל חודש ,ביטול לאחר ה 5-לחודש יחוייב במלוא הסכום עבור כל החודש.
 oהתאריך האחרון בו ניתן יהיה לבטל ולקבל החזר כספי הוא  .5.3.2019אין ביטול והחזר כספי
רטרואקטיבית.
 oבמקרה של ביטול והפסקת הפעילות יחוייב הכרטיס ב ₪ 100-עבור ערכת הביגוד שחולקה (רלוונטי רק
לילדים שנרשמו לפני ה 1.12-ועזבו) ,הביגוד ניתן במתנה רק לילדים שהשתתפו בפעילות לפחות ל7.5-
חודשים.
 .7הנחות:
 oשני בני משפחה שנרשמים באותו מועד לחוג זכאים ל 10%-הנחה.
 oשלושה בני משפחה שנרשמים באותו מועד לחוג זכאים ל  15%הנחה
 oנרשם לשני חוגים באותו מועד זכאי ל  10%הנחה.
 .8ניתן ליהנות משיעור ניסיון אחד חינם .במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג ,תאריך תחילת החוג והתשלום
יחשבו כבר משיעור הניסיון הראשון.
 .9פעילות החוגים תתקיים על פי לוח חופשות של אגף הספורט .בחודשים בהם יש חגים ,התשלום החודשי יגבה
במלואו .במהלך החגים אנו מקיימים טורנירים ואירועים מרוכזים של כלל ביה"ס לכדורסל בנוסף לפעילות הרגילה .
הודעות יועברו להורים דרך המאמנים .
 .10הנני מצהיר בזה כי המצב הבריאותי של בני/בתי תקין/תקינה ולא ידוע לי על מגבלות בריאות המונעות מבני/בתי
להשתתף בכל הפעילויות הנדרשות במסגרת החוגים.
 .11בחתימתי ע"ג טופס זה הריני מאשר לצלם את ילדי המשתתף בפעילות החוגים של אגף הספורט וידוע לי כי תמונות
אלו עשויות להתפרסם במסגרת פרסומי העמותה ובמדיות השונות .במידה ואינך מעונין בכך ,יש להעביר מכתב
סירוב למדריך.
 .12בחתימתי על טופס זה אני מאשר לקבל עדכונים בנוגע לפעילויות ואירועים באמצעות המייל .SMS /
 .13העמותה תהא רשאית להוציא ילד מהחוג בשל התנהגות לא ראויה ו/או חוסר בתשלום ולאחר דיווח להורים מראש.
לבירורים נוספים :
רכז בית הספר לכדורסל :בן אנקונה  053-6222805ישמח לעמוד לרשותכם.
אגף הספורט ,רח' אחימאיר  ,9משעה  8:00-12:00טל'072-3201739 :

תקנון ההרשמה לליגה עירונית בנים ד'-ו' לשנת תשע"ט
עם פתיחת שנת הפעילות  2018-2019ולקראת ההרשמה לבי"ס לכדורסל מפורטים להלן התנאים ונהלי ההרשמה
המחייבים.
גם השנה מוצע לכם מגוון רחב של מוקדי פעילות לכדורסל לכל הגילאים על מנת שתוכלו להמשיך וליהנות מפעילות הפנאי
העשירה בעיר.
 .1פתיחת חוג וקיומו במוקד מותנים במספר מינימלי של נרשמים ומשתתפים.
 .2ההרשמה לביה"ס לכדורסל תתבצע באינטרנט בכרטיס אשראי באתר http://biltiformali.org.il/ :או בצ'קים
דחויים בצירוף טופס הרשמה בצ'קים.
 .3כל נרשם עד  1.12.18יקבל ערכת ביגוד הכוללת :חליפת כ.סל דו"צ ,תיק וכדור במתנה .לאחר תאריך זה יחויב
הנרשם על ערכת הביגוד כבר בעת הרשמתו ב.₪ 100-
 .4ההמחא ות שמתקבלות מועברות למשמרת בבנק .כל ההוצאות ו/או עמלות בנקים עקב החזרת המחאה/ות מכל
סיבה שהיא ו/או ביטול השתתפות בחוג יחולו על ההורים ₪ 20(.על כל המחאה)
 .5התשלום לביה"ס לכדורסל יתבצע מראש לכל שנת הפעילות  -מחיר החוג מחושב שנתי ומחולק לתשלומים
חודשיים.
 .6נהלי ביטול השתתפות בחוגים:
 oביטולים יתקבלו עד ה 5-לכל חודש ,ביטול לאחר ה 5-לחודש יחוייב במלוא הסכום עבור כל החודש.
 oהתאריך האחרון בו ניתן יהיה לבטל ולקבל החזר כספי הוא  .5.3.2019אין ביטול והחזר כספי
רטרואקטיבית.
 oבמקרה של ביטול והפסקת הפעילות יחוייב הכרטיס ב ₪ 100-עבור ערכת הביגוד שחולקה (רלוונטי רק
לילדים שנרשמו לפני ה 1.12-ועזבו) ,הביגוד ניתן במתנה רק לילדים שהשתתפו בפעילות לפחות ל7.5-
חודשים.
 .7הנחות:
 oשני בני משפחה שנרשמים באותו מועד לחוג זכאים ל 10%-הנחה.
 oשלושה בני משפחה שנרשמים באותו מועד לחוג זכאים ל  15%הנחה
 oנרשם לשני חוגים באותו מועד זכאי ל  10%הנחה.
 .8ניתן ליהנות משיעור ניסיון אחד חינם .במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג ,תאריך תחילת החוג והתשלום
יחשבו כבר משיעור הניסיון הראשון.
 .9פעילות החוגים תתקיים על פי לוח חופשות של אגף הספורט .בחודשים בהם יש חגים ,התשלום החודשי יגבה
במלואו .במהלך החגים אנו מקיימים טורנירים ואירועים מרוכזים של כלל ביה"ס לכדורסל בנוסף לפעילות הרגילה .
הודעות יועברו להורים דרך המאמנים .
 .10הנני מצהיר בזה כי המצב הבריאותי של בני/בתי תקין/תקינה ולא ידוע לי על מגבלות בריאות המונעות מבני/בתי
להשתתף בכל הפעילויות הנדרשות במסגרת החוגים.
 .11בחתימתי ע"ג טופס זה הריני מאשר לצלם את ילדי המשתתף בפעילות החוגים של אגף הספורט וידוע לי כי תמונות
אלו עשויות להתפרסם במסגרת פרסומי העמותה ובמדיות השונות .במידה ואינך מעונין בכך ,יש להעביר מכתב
סירוב למדריך.
 .12בחתימתי על טופס זה אני מאשר לקבל עדכונים בנוגע לפעילויות ואירועים באמצעות המייל .SMS /
 .13העמותה תהא רשאית להוציא ילד מהחוג בשל התנהגות לא ראויה ו/או חוסר בתשלום ולאחר דיווח להורים מראש.
לבירורים נוספים :
רכז בית הספר לכדורסל :בן אנקונה  053-6222805ישמח לעמוד לרשותכם.
רכז ליגה צעירה כיתה ד' :חן דוקלסקי .052-2244996
רכז ליגה עירונית ה-ו :ליעד נצר .054-6664848
אגף הספורט ,רח' אחימאיר  ,9משעה  8:00-12:00טל'072-3201739 :

תקנון ההרשמה לליגת השרון בנים ז'-ט' לשנת תשע"ט
עם פתיחת שנת הפעילות  2018-2019ולקראת רישום בנכם לליגת הכדורסל בעונה הקרובה מפורטים
להלן התנאים ונהלי ההרשמה המחייבים.
גם השנה מוצע לכם מגוון רחב של מוקדי פעילות כדורסל לכל הגילאים על מנת שתוכלו להמשיך וליהנות
מפעילות הפנאי העשירה בעיר.
הרישום השנתי לליגת כדורסל תחרותי בנים יתבצע באמצעות אתר האינטרנט – כל מאמן יעביר לינק
רישום לקבוצה הרלוונטית או לחילופין באתר.http://biltiformali.org.il/ :
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פירוט אמצעי תשלום :
 oבצ'קים דחויים – למסור לרכז/מאמן/משרד טופס רישום בצירוף צ'קים .ההמחאות
שמתקבלות מועברות למשמרת בבנק .כל ההוצאות ו/או עמלות בנקים עקב החזרת
המחאה/ות מכל סיבה שהיא ו/או ביטול השתתפות בחוג יחולו על ההורים.
( ₪ 20על כל המחאה)
 oבכרטיס אשראי -באינטרנט בלבד .
הנחות:
 oשני בני משפחה שנרשמים באותו מועד זכאים ל 10%-הנחה.
 oשלושה בני משפחה שנרשמים באותו מועד זכאים ל  15%הנחה
 oנרשם לשני חוגים באותו מועד זכאי ל  10%הנחה.
התשלום לעונת הכדורסל יתבצע מראש לכל שנת הפעילות  -מחיר החוג מחושב שנתי ומחולק
לתשלומים חודשיים.
ישנם  2תשלומיםם נוספים מלבד הרישום עבור ההשתתפות בליגה :
 .1ביגוד – סט אימון ,סט משחק עם מספר ,חליפת חורף ,כדור ותיק – ( ₪ 260חובה).
 .2הסעות למשחקי הליגה במהלך העונה – ( ₪ 150חובה)
נהלי ביטול השתתפות בחוגים:
 oביטולים יתקבלו עד ה 5-לכל חודש ,ביטול לאחר ה 5-לחודש יחויב במלוא הסכום עבור כל
החודש.
 oהתאריך האחרון בו ניתן יהיה לבטל ולקבל החזר כספי הוא  .5.3.2019אין ביטול והחזר
כספי רטרואקטיבית.

 .6פעילות החוגים תתקיים על פי לוח חופשות של אגף הספורט .בחודשים בהם יש חגים ,התשלום
החודשי יגבה במלואו.
 .7הנני מצהיר בזה כי המצב הבריאותי של בני/בתי תקין/תקינה ולא ידוע לי על מגבלות בריאות
המונעות מבני/בתי להשתתף בכל הפעילויות הנדרשות במסגרת החוגים.
 .8בחתימתי ע"ג טופס זה הריני מאשר לצלם את ילדי המשתתף בפעילות החוגים של אגף הספורט
וידוע לי כי תמונות אלו עשויות להתפרסם במסגרת פרסומי העמותה ובמדיות השונות .במידה ואינך
מעונין בכך ,יש להעביר מכתב סירוב למדריך.
 .9בחתימתי על טופס זה אני מאשר לקבל עדכונים בנוגע לפעילויות ואירועים באמצעות המייל.SMS /
העמותה תהא רשאית להוציא ילד מהליגה בשל התנהגות לא ראויה ו/או חוסר בתשלום
.10
ולאחר דיווח להורים מראש.
לבירורים נוספים:
ליעד נצר רכז ליגת השרון 054-6664848
אגף הספורט ,רח' אחימאיר  ,9משעה  8:00-12:00טל'072-3201739 :

תקנון ההרשמה לליגת כדורסל בנים לשנת תשע"ט
עם פתיחת שנת הפעילות  2018-2019ולקראת רישום בנכם לליגת הכדורסל בעונה הקרובה מפורטים
להלן התנאים ונהלי ההרשמה המחייבים.
גם השנה מוצע לכם מגוון רחב של מוקדי פעילות כדורסל לכל הגילאים על מנת שתוכלו להמשיך וליהנות
מפעילות הפנאי העשירה בעיר.
הרישום השנתי לליגת כדורסל תחרותי בנים יתבצע באמצעות אתר האינטרנט – כל מאמן יעביר לינק
רישום לקבוצה הרלוונטית או לחילופין באתר.http://biltiformali.org.il/ :
 .1פירוט אמצעי תשלום :
 oבצ'קים דחויים – בטופס רישום למסירה לרכז/מאמן/משרד .ההמחאות שמתקבלות
מועברות למשמרת בבנק .כל ההוצאות ו/או עמלות בנקים עקב החזרת המחאה/ות מכל
סיבה שהיא ו/או ביטול השתתפות בליגה יחולו על ההורים ₪ 20(.על כל המחאה)
.2
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 oבכרטיס אשראי -באינטרנט בלבד .
הנחות:
 oשני בני משפחה שנרשמים באותו מועד זכאים ל 10%-הנחה.
 oשלושה בני משפחה שנרשמים באותו מועד זכאים ל  15%הנחה
 oנרשם לשני חוגים באותו מועד זכאי ל  10%הנחה.
התשלום לעונת הכדורסל יתבצע מראש לכל שנת הפעילות  -מחיר החוג מחושב שנתי ומחולק
לתשלומים חודשיים.
ישנם שלושה תשלומים נוספים מלבד הרישום עבור ההשתתפות בליגה :
 .1אגרת רישום באיגוד הכדורסל – סך של ( ₪ 195חובה).
 .2ביגוד – סט ביגוד משחק וביגוד חורף – ( ₪ 260חובה).
 .3הסעות הלוך וחזור למשחקי חוץ – ( ₪ 500חובה).
נהלי ביטול השתתפות בחוגים:

• ביטולים יתקבלו עד ה 5-לכל חודש ,ביטול לאחר ה 5-לחודש יחויב במלוא הסכום עבור כל החודש.
• התאריך האחרון בו ניתן יהיה לבטל ולקבל החזר כספי הוא  .5.1.2019אין ביטול והחזר כספי רטרואקטיבית.
• בקבוצות הבאות אין החזר כספי מתחילת העונה:

ילדים לאומית ,נערים ב' לאומית ,נערים א' לאומית ונוער ליגת על.

 .6משחקי הליגה יתקיימו על פי לוח חופשות של אגף הספורט .בחודשים בהם יש חגים ,התשלום
החודשי יגבה במלואו.
 .7מחנות כדורסל שיתקיימו בחגים – בהרשמה נפרדת .
 .8העמותה תהא רשאית להוציא ילד מהליגה בשל התנהגות לא ראויה ו/או חוסר בתשלום ולאחר
דיווח להורים מראש.
לבירורים נוספים:
תום כהן – מנהל ארגוני מועדון הכדורסל אליצור עירוני נתניה .054-7674367
אגף הספורט ,רח' אחימאיר  ,9משעה  8:00-12:00טל'072-3201739 :

תקנון ההרשמה לבי"ס עירוני למחול  FLYלשנת תשע"ט
עם פתיחת שנת הפעילות  2018-2019ולקראת ההרשמה לבי"ס עירוני למחול  FLYמפורטים להלן התנאים ונהלי
ההרשמה המחייבים.
גם השנה מוצע לכם מגוון רחב של מוקדי הפעילות של בי"ס עירוני למחול  FLYלכל הגילאים והרמות על מנת שתוכלו
להמשיך וליהנות מפעילות הפנאי העשירה בעיר.
שנת הפעילות מתחילה ב 1/9/18-ומסתיימת ב.31/7/18-
 .1פתיחת חוג וקיומו מותנים במספר מינימלי של  10נרשמים.
 .2תינתן הנחת רישום מוקדם לנרשמים עד  31.8.18של ( ₪ 100בחיוב של חודש יוני .)2019
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ההרשמה לבי"ס למחול תתבצע באינטרנט בכרטיס אשראי באתר :http://biltiformali.org.il/ :או בצ'קים דחויים
בצירוף טופס הרשמה בצ'קים.
ההמחאות שמתקבלות מועברות למשמרת בבנק .כל ההוצאות ו/או עמלות בנקים עקב החזרת המחאה/ות מכל
סיבה שהיא ו/או ביטול השתתפות בחוג יחולו על ההורים ₪ 20(.על כל המחאה)
התשלום לחוגים יתבצע מראש לכל שנת הפעילות  -מחיר החוג מחושב שנתי ומחולק לתשלומים חודשיים.
נהלי ביטול השתתפות בחוגים:
 oביטולים יתקבלו עד ה 5-לכל חודש ,ביטול לאחר ה 5-לחודש יחוייב במלוא הסכום עבור כל החודש.
 oהתאריך האחרון בו ניתן יהיה לבטל ולקבל החזר כספי הוא .5.4.2019
 oבקבוצות של המגזר הדתי ,התאריך האחרון בו ניתן יהיה לבטל ולקבל החזר כספי הוא .5.3.1019
 oאין ביטול והחזר כספי רטרואקטיבית.
הנחות:
 oשני בני משפחה שנרשמים באותו מועד לחוגים זכאים ל 10%-הנחה.
 oשלושה בני משפחה שנרשמים באותו מועד לחוגים זכאים ל  15%הנחה
 oנרשם לשני חוגים באותו מועד זכאי ל  10%הנחה.
ניתן ליהנות משיעור ניסיון אחד חינם .במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג ,תאריך תחילת החוג והתשלום
יחשבו כבר משיעור הניסיון הראשון.

 .9פעילות החוגים תתקיים על פי לוח חופשות המצ"ב  -בחודשים בהם יש חגים ,התשלום החודשי יגבה במלואו.
בחגים מסוימים וכן לפני הופעות יתקיימו שיעורים וחזרות נוספות ללא תוספת תשלום .הודעות יועברו להורים דרך
המורים.
 .9תלבושת אחידה:
קיימת חובת תלבושת אחידה לשיעורים .יש לרכוש את התלבושת עד סוף אוקטובר .החל מחודש נובמבר תלמיד
ללא תלבושת לא יוכל לקחת חלק בשיעורים.
יש לאסוף את השיער בגולגול או בקוקו ,בהתאם להנחיות המורה .אסור לענוד תכשיטים כגון צמידים ,שעונים או
עגילים גדולים.
אסור לרקוד עם גרביים .יש להגיע עם נעלי בלט ,יחפות או נעלי ספורט (בהתאם לדרישות השיעור).
 .10במהלך השנה יתקיימו שיעורים פתוחים בהם יתאפשר למשפחות לצפות ולהתרשם ממערכי השיעור ומהתקדמות
התלמידים .בשאר השיעורים ההורים אינם מורשים להישאר בסטודיו.

 .11מופעי סיום:
מופעי הסיום יתקיימו במהלך חודש יוני/יולי.
גילאי גן חובה ומעלה יופיעו על במה בהיכל התרבות.
הודעה על תאריכי המופעים והחזרות ישלחו מספר חודשים מראש.
עלות הכרטיס עבור הורה/אורח –  . ₪ 25התלמידים המשתתפים אינם משלמים על כרטיס.
התלמידים יקבלו תלבושות למופע ללא עלות .את התלבושות יש להחזיר מיד בסיום המופע.
גילאי  – 4מופע בתוך הסטודיו (כניסה חופשית להורים ומשפחה).
 .12הנני מצהיר בזה כי המצב הבריאותי של בני/בתי תקין/תקינה ולא ידוע לי על מגבלות בריאות המונעות מבני/בתי
להשתתף בכל הפעילויות הנדרשות במסגרת החוגים.
 .9בחתימתי ע"ג טופס זה הריני מאשר לצלם את ילדי המשתתף בפעילות החוגים וידוע לי כי תמונות אלו עשויות
להתפרסם במסגרת פרסומי העמותה ובמדיות השונות .במידה ואינך מעונין בכך ,יש להעביר מכתב סירוב למדריך.
 .10בחתימתי על טופס זה אני מאשר לקבל עדכונים בנוגע לפעילויות ואירועים באמצעות המייל .SMS /
 .11העמותה תהא רשאית להוציא ילד/ה מהחוג בשל התנהגות לא ראויה ו/או חוסר בתשלום ולאחר דיווח להורים
מראש.

תקנון ההרשמה למועדון ההתעמלות האומנותית של עירוני
נתניה לשנת תשע"ט
עם פתיחת שנת הפעילות  2018-2019ולקראת ההרשמה לחוגים ולפעילויות מפורטים להלן התנאים ונהלי ההרשמה
המחייבים.

תחילת פעילות  2.9.2018סיום פעילות 31.7.2019
(למעט קבוצות בודדות שמסתיימות ב.)30.6.2018-
 .10פתיחת קבוצה וקיומה מותנים במספר מינימלי של נרשמים ומשתתפים.
 .11ההרשמה לחוגים תתבצע ע"ג טפסי רישום רשמיים בלבד של אגף הספורט בצ'קים דחויים או באינטרנט בכרטיס
אשראי .באתר.http://biltiformali.org.il/ :
 .12ההמחאות שמתקבלות מועברות למשמרת בבנק .כל ההוצאות ו/או עמלות בנקים עקב החזרת המחאה/ות מכל
סיבה שהיא ו/או ביטול השתתפות בחוג יחולו על ההורים ₪ 20(.על כל המחאה)
 .13התשלום לחוגים יתבצע מראש לכל שנת הפעילות  -מחיר החוג מחושב שנתי ומחולק לתשלומים חודשיים.
 .14נהלי ביטול השתתפות בחוגים:
 oביטולים יתקבלו עד ה 5-לכל חודש ,ביטול לאחר ה 5-לחודש יחוייב במלוא הסכום עבור כל החודש.
 oהתאריך האחרון בו ניתן יהיה לבטל ולקבל החזר כספי הוא  .1.1.2019אין ביטול והחזר כספי
רטרואקטיבית.
 .15הנחות:
 oשני בני משפחה שנרשמים באותו מועד לחוגים זכאים ל 10%-הנחה.
 oשלושה בני משפחה שנרשמים באותו מועד לחוגים זכאים ל  15%הנחה
 oנרשם לשני חוגים באותו מועד זכאי ל  10%הנחה.
 .16ניתן ליהנות משיעור ניסיון אחד חינם .במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג ,תאריך תחילת החוג והתשלום
יחשבו כבר משיעור הניסיון הראשון.
 .17בנוסף לתשלום על הפעילות ,ייגבה תשלום בסך  ₪ 100לרישום לאיגוד ההתעמלות.
 .18פעילות החוגים תתקיים על פי לוח חופשות המצ"ב  -בחודשים בהם יש חגים ,התשלום החודשי יגבה במלואו.
 .19הנני מצהיר בזה כי המצב הבריאותי של בני/בתי תקין/תקינה ולא ידוע לי על מגבלות בריאות המונעות מבני/בתי
להשתתף בכל הפעילויות הנדרשות במסגרת החוגים.
 .12הריני מאשר לצלם את ילדי המשתתף בפעילות החוגים וידוע לי כי תמונות אלו עשויות להתפרסם במסגרת פרסומי
העמותה ובמדיות השונות .במידה ואינך מעונין בכך ,יש להעביר מכתב סירוב למדריך.
 .13התשלום בחודש יולי ,לכל מי שהייתה במגמה של רבין או שטקליס במהלך השנה ,הינו .₪ 450
 .14הריני מאשר לקבל עדכונים בנוגע לפעילויות ואירועים באמצעות המייל .SMS /
 .15העמותה תהא רשאית להוציא ילד/ה מהחוג בשל התנהגות לא ראויה ו/או חוסר בתשלום ולאחר דיווח להורים
מראש.

לבירורים נוספים:
רכזת נבחרת אומנותית :רוני ויינשטיין 0502209300
אגף הספורט ,רח' אחימאיר  ,9משעה  8:00-12:00טל'072-3201739 :

טבלת חופשות וחגים לעונת 2018/19
תאריך

יום

המועד/חג

הערות

9/09-11/09/18

ראשון-שני-שלישי

ערב חג 2+ימי חג ראש
השנה

שנה טובה ומתוקה-אין
פעילות

18-19/09/18

שלישי-רביעי

ערב כיפור  +יום כיפור

גמר חתימה טובה

23-24/09/18

ראשון-שני

ערב חג +חג סוכות

24-28/09/18

שלישי-שישי

חול המועד סוכות

אין פעילות בחוגים.
ליגת כדורסל בנים
פעילות כרגיל
אין פעילות

30/09-1/10/18

ראשון-שני

ערב חג +חג שמחת תורה

אין פעילות

4-10/12/18

שלישי-שני

חופשת החנוכה

פעילות החוגים כרגיל

21/03/19

חמישי

חג פורים

אין חוגים ביום
העדלאידע

22/03/19

שישי

שושן פורים

חוגים כרגיל

11-18/04/19

חמישי-חמישי

חופשת פסח של בתי
הספר

פעילות חוגים כרגיל

19-27/4/19

שישי -שבת

חגי פסח +חול המועד

אין פעילות

1/05/19

רביעי

ערב יום הזיכרון לשואה
ולגבורה

פעילות עד השעה 19:00

7/05/19

שלישי

ערב יום הזיכרון לחללי
צה"ל

פעילות עד השעה 19:00

8-9/05/19

רביעי-חמישי

יום הזיכרון +יום
העצמאות

אין חוגים

23/05/19

חמישי

חופשת ל"ג בעומר

פעילות חוגים כרגיל

8-9/06/19

שבת-ראשון

ערב חג +חג השבועות

אין פעילות

10/06/19

שני

איסרו חג שבועות

פעילות חוגים כרגיל

