
 נוהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות המרכז הקהילתי 
על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את 

 :נהלי הרישום והתשלומים הבאים
 כללי 
 2015גם במהלך חודש יולי ) שונה משנים קודמות(חוגי המרכז הקהילתי מופעלים השנה  •
 .חוגים מותנית במספר משתתפים מינימלי של משתתפים בחוגפתיחת וסגירת  •
לבטל או , תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות הנהלת המרכז הקהילתי  •

 .לאחד חוגים
 .במקרה של ביטול חוגים על ידי המרכז הקהילתי יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים •
לא תורשה להשתתף בפעילות המרכז הקהילתי עד  ,משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי  •

 .הודעה טלפונית / מיום קבלת מכתב. לסילוק החוב
 .ח "ש 20עבור שיק או כרטיס אשראי שחזר יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך •
 .המרכז הקהילתי אחראי על החוגים בשעות פעילות החוג אליו נרשם המשתתף בלבד •
או נעדר ללא /אם הוא פוגע בפעילות השוטפת ו, משתתף  ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של •

 .סיבה מוצדקת על פי שיקוליה
מפגשים בשנה  88מפגשים בשנה לחוג של פעם בשבוע ו  44המרכז הקהילתי מתחייב לקיים  •

 לחוג של פעמים בשבוע 
ת כרטיס באיגוד כלשהו /השתתפות בפעילות בענפים התחרותיים שבהם יש לספורטאי  •

עבור ביטוח ספורטאים בעת ביצוע התשלום הראשון אין החזר עבור ביטוח זה  חובה לשלם
 .בעת הרישום חובה לשלם ביטוח מלא פ חוק הספורט"ולכן יש לבצע בדיקה רפואית ע

 .קרוואן החלומות והאולם הרב תכליתי יוקדשו לפעילויות תרבות בימי שלישי •
אר החוגים יתאפשר מעבר בין בש( 30/4/16אין ביטול ומעבר של חוגי המוזיקה החל  •

 )חוגים בלבד
  הנחות 
 .הנחה על חוג שני ומעלה לכל משתתף מבית אב  5% •
 .לחד הורית בהצגת תעודת זהות בלבד הנחה  5% •
 .הנחה תינתן לגמלאים תושבי בת חפר עם הצגת תעודת גימלאי  20% •
  . הנחה לחדר כושר לגמלאים20% •
 )תושבי בת חפר בלבד.(ונוער סטודנטים ,ים מנויים בחדר כושר לחייל לחודש ₪  100 •

 חיסורים
 .התשלום בגין הפעילות הינו חודשי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית  •
י המדריך או הנהלת המרכז הקהילתי יתקיים "שיבוטל ע, שיעור שאינו מצוין בלוח החופשות  •

 .במועד אחר
נפגע בתאונה ימסור על כך הודעה או , )שבועיים לפחות(אם חלה המשתתף במחלה ממושכת  •

במקרה זה יזוכה המשתתף . בכתב ויצרף אישור רפואי מתאים בתוך חודש ימים מתאריך האירוע
 .בתמורה יחסית של החוגים בהם לא השתתף

•  

 תנאי תשלום
כרטיס אשראי או במזומן /קים 'באמצעות צ התשלום לחוגים ייעשה מראש לכל השנה  •

 . 1.9.15יך בפרישת תשלומים החל מתאר.
 )בצבע אדום( .לא תינתן אפשרות לתשלום חודש בחודשו •
רשאית להפסיק השתתפותו  תהיה הנהלת המרכז הקהילתי , משתתף שלא יתמיד בתשלומים  •

 .וזאת לאחר התראה של שבעה ימים
 .שיקוזזו בעת הרישום לחוג₪  25עלות שיעור ניסיון  •
 .שיקוזזו בעת הרישום לחוג) חומרים כולל (₪  40עלות שיעור ניסיון לחוגי האומנות  •

 



 ביטול השתתפות בפעילות 
בקשת להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המרכז  •

ובמקרה זה יש לוודא קבלת הפקס או מייל , ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות הפקס הקהילתי 
ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך .לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך . 

 .בלימוד לכל דבר 
 .שבועיים מיום הגשת טופס ביטול במזכירות המרכז הקהילתי בלבד  ביטול חוג יכנס לתוקפו  •
 .המשתתף יהיה רשאי להמשיך בפעילות בחוג עד סוף תקופת התשלום  •
 .המשתתף בחוג לידע את המרכז הקהילתי על הפסקת הפעילות של  באחריות המשתתף בלבד •
•  
 )חד פעמי. (₪  40 המרכז הקהילתי יגבה דמי ביטול השתתפות מחוג בסך  •
 16/430/בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה עד  •

 . בלבד
 !!!לאחר תאריך זה לא יבוצעו ביטולים •
 .אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית  •

 

 סדנאות על פי מספר מפגשים
 מפגשים לא נכללים במסגרת הנחות המרכז הקהילתי ' סדנאות שמתקיימים לפי מס •
 .התשלום הוא עבור השתתפות מלאה •
 .אין זיכוי בגין השתתפות חלקית  •

 :לפרטים והרשמה 
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 :עובדי המרכז הקהילתי 

 מנהלת המרכז הקהילתי –תמי סלוצקי 
 רכזת חוגים צהרונים –יהודית שטרית 

 רכזת תרבות –סיגל כספי 
 מנהלנית –מלכה חמו 
 מזכירה –תמי בר חן 
 אב הבית –פנחס סבאג 

 אחראית ספרייה –שרינה ברישי 
 רכז ספורט –מרסלו מכדר 

 מנהל חדר כושר -רונן בן נון 
 מנהל תחום הנוער  –שני שם טוב 

 רכז מנהיגות –עדני  עוז 
 רכז הנוער –יונתן ויסמן 

 


