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 מחלקת נוער עמק חפר –  תשע"ח והרשמה נהלי ביטול
 

 מועדי הרשמה )פתיחת וסיום( יפורסמו תמיד עם הוצאתו של הפלאייר לאירוע. .1
)מלבד אירועים מסויימים  .ימים לפני תחילת המפעל 10-כ מועד ההרשמה יסגר .2

 אשר ימסרו מראש(
 לכל הטיולים. 1/7מדריכים ישלחו בטבלת ההרשמה. יחס המדריכים הוא  .3

מעבר לכך ידרשו הישובים לשלם על המדריכים הנוספים. מחיר למדריך נוסף 
 יפורסם בעת פרסום הטיול ופתיחת ההרשמה.

לפני מועד הפעילות. ישוב  עסקים ימי 5 עד התחייבויות יופקדוהפקדות ושליחת  .4
 שלא יפקיד את הכספים )מזומן/צ'ק/התחייבות( לא יוכל להשתתף בפעילות.

מועד הפקדות יוגדר תמיד מראש ביום מסויים שבו ניתן להגיע למזכירות  .5
  המרכז הקהילתי ולהפקיד את הכספים.
אצל נציג מחלקת נוער במשרד לאישור  לפני הגשת הכסף למזכירות יש לעבור

 הקבלות והכספים.
 12:00-15:00 –שעות ההפקדות 

לאחר ההפקדה יש לקבל מהמזכירה ספח קבלה שמהווה אישור הפקדה ורק  .6
)יש לשמור  איתו יהיה ניתן לקבל החזרים )למשלמים במזומן/צ'ק( לאחר מכן.

 את האישור עד סוף שנת הפעילות(
ניתן לקחת פרטי כרטיס אשראי באופן ידני  לא –תשלום ידני בכרטיס אשראי  .7

מהורה. הורה שלא מצליח להירשם באתר יכול לצלצל למזכירות המרכז 
 הקהילתי ולהירשם טלפונית.

מנהל האירוע מטעם מחלקת תשלום לפעילות אחרי סיום הרשמה יאושר ע"י  .8
, ההפקדה תעשה תוך ק בלבדלום לכך יעשה במזומן או צ'בלבד. התש הנוער;

 שעות. 24
לא יתקבל במייל ביטולים לא מייל ש -ביטול התקבל במייל ביטולים בלבד  טופס .9

 )לא יתקבלו פקסים( יטופל
תאריך טיפול הבקשה הוא ע"פ מועד קבלת המייל ולא ע"פ התאריך שרשום  .10

  על טופס הביטול
מיום  ימי עסקים 3גשו עד החזר מלא על פעילות מחלקה ינתן לבקשות שהו .11

 מלבד אירועים מסויימים שעליהם תימסר הודעה מראש. –הפעילות 
 יש למלא טופס ביטול מעודכן בלבד. לא יתקבלו טפסים אחרים. .12
ימי עסקים לאחר האירוע. לאחר מכן לא  14ניתן להגיש טופס ביטול עד  .13

  יתקבלו טפסי ביטול אלא באישור חריג.
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 הימצאות יתקבלו לאחר מועד אחרון לביטול יאושרו אך ורק עם טפסי ביטול אשר

 אישורים מתאימים )אישור רפואי וכד'(.

 יתקבל רק בטופס מקוון אינטרנטי עד ליום ההרשמה האחרון -ישור הוריםא .14
 מצורף נספח למפעלי תנועת בני המושבים בלבד .15

 
 

 bitulim.noar@gmail.com -מייל לשליחת טפסי ביטול 

 
 

 בברכה,
 עומרי בארי

 מנהל מחלקת נוער 
 עמק חפר

 
 
 

 נספח לטיולי תנועת בני המושבים
 

נספח זה תקף לאירועים של בני המושבים בלבד )טיול חנוכה, סמינר סובלנות,  .1
ח', מפעל יוסי יפה, סמינרי ט'/מדמים/משצים, מסעות -טיול פסח ז'

 ו'(-פלמח/בעקבות, מחנה קיץ ד'
בלבד ויוחזר  ₪ 80-שעות לפני האירוע, החניך יחוייב ב 72עד  –זמני ביטול  .2

 ההפרש ללא קשר לסיבת הביטול. )מלבד סמינרי ט'/מדמים/משצים(
טופס הביטול הינו אחיד )מועצה ותנועה( ולכן יש לשלוח את הטופס המועצתי  .3

 בלבד למייל ביטולים.
 


