נהלי רישום לחוגים – תשפ"ב
א .תקופת הפעילות:
.1
.2

הפעילות בחוג שנתי נמשכת  10חודשים שתחילתם ב 1-לספטמבר בשנה וסיומם ב 30-ליוני בשנה הקלנדרית שלאחריה (חוגים מסוימים ימשכו  11-12חודשים).
מידע מפורט אודות החוגים ,לרבות ימי ושעות הפעילות ,ניתן לקבל באתר המרכז ,בכתובת www.kashholon.co.il :

ב .הנחות:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

ההנחות תחושבנה ממחיר המחירון המעודכן והמלא של החוג כפי שנקבע על ידי החברה.
הנחת רישום מוקדם:
 2.1לנרשמים עד תאריך  14בספטמבר תוענק הנחה בשיעור של  10%ממחיר החוג.
 2.2הנחת רישום מוקדם מותנית ברישום למחזור מלא ותבוטל במקרה של ביטול ההשתתפות לפני תום תקופת הפעילות.
הנחת רישום לאחים (מאותו בית אב) :ילד שני  5%הנחה ,ילד שלישי  10%לכל ילד ,ילד רביעי ומעלה  10%לכל ילד .ההנחה תחושב מהחוג שמחירו הנמוך
מביניהם.
החברה מעניקה הנחות לפי קריטריונים שונים .המידע המלא יימסר ללקוח בעת הרישום בהתאם לחוג אליו הוא נרשם.
הנחה סוציאלית  :לקוח רשאי להגיש בקשה להנחה סוציאלית (באמצעות טפסים מתאימים ובצירוף מסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות) .הבקשה תיבחן עפ"י
התבחינים שקבעה החברה.
לא ניתן לצבור הנחות ואין כפל הנחות ! במקרה של זכאות ליותר מהנחה אחת תוענק ההנחה הגבוהה מבין ההנחות והיא תחושב ממחיר המחירון המלא.
הנחה לילדים עם צרכים מיוחדים :ניתן להגיש במזכירות המרכז בקשה להנחה (באמצעות הטופס המתאים וצירוף אסמכתאות כנדרש).

ג.

אפשרויות תשלום:

.1
.2
.3

המחיר לחוג מתייחס לכל תקופת הפעילות בחוג .למען הסר ספק ,לא ניתן לשלם עבור חלק מפעילות בחוג.
ניתן לבצע תשלום באמצעות עסקת אשראי טלפונית.
אופן התשלום:
א .כרטיס אשראי  -פריסה עפ"י מספר חודשי הפעילות ובכל מקרה לא יאוחר מחודש הפעילות האחרון.
ב .המחאות  -פריסה עד  5תשלומים ברצף .התשלום האחרון לא יאוחר מ 31.3-בתקופת הפעילות הנוכחית.
ג .מזומן  -תשלום אחד במעמד ההרשמה.

ד.

דמי הרשמה ,ביטולים והחזרי כספים:

 .1דמי הרישום עבור חוג הינם ₪ 75 :לנרשם הראשון מאותו בית אב ו ₪ 30 -לכל נרשם נוסף מאותו בית אב .החל מחודש מרץ יהיו דמי הרישום בסך של ₪ 30
לכל נרשם .דמי הרישום ישולמו בנוסף למחיר החוג ,ועד לתקרה בסך של  ₪ 175לבית אב .דמי הרישום יוחזרו בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן ביטול
עסקה ,תשע"א – ( 2010להלן" :התקנות")
 .2תוספות למחיר החוג :ערכות ציוד ,ביגוד ,מסיבות וכד' אינם נכללים במחיר החוג ויקבע להם מחירון בנפרד.
 .3ביטולים יבוצעו בכפוף להוראות החוק ותקנותיו.
 .4ביטול השתתפות בחוג :יש להגיש למזכירות המרכז בכתב בלבד ,רצוי על גבי טופס מתאים או באמצעות פקס או דוא"ל של המרכז .יש לוודא שההודעה
התקבלה .תאריך קבלת ההודעה במרכז הינו המועד הקובע לצורך תחשיב ההחזר הכספי .ההחזר יהיה בתום החודש בו התקבלה במזכירות הודעת הביטול.
 .5ניתן לבטל את ההשתתפות בחוג בתנאי שהביטול יעשה עד  14ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת החוג ,.וזאת בתשלום דמי ביטול בשיעור של  5%ממחיר
החוג או  ,₪ 100לפי הנמוך מבינהם ,הכל עפ"י הקבוע בתקנות.
 .6במקרה שההשתתפות בחוג בוטלה לאחר מועד תחילת החוג ועד ה 31-במרץ ,יחוייב הלקוח בתשלום דמי ביטול בסכום של .₪ 120
 .7לא ניתן לבטל רישום לחוג החל מיום  ,1.4.2022פרט למקרים בהם נבצר מהמשתתף להמשיך בחוג מסיבות רפואיות (בהצגת אישור רפואי) ו/או עקב מעבר
מקום מגורים מחוץ לעיר חולון (בהצגת חוזה חתום) או מסיבה אחרת שתאושר ע"י מנהל המרכז.
 .8הקפאת השתתפות בחוג :הקפאת השתתפות בחוג תתאפשר רק מיום  ,1.4.2022שניתן יהיה לממשם ברישום עד  31.10.2022באחד ממרכזי הספורט .ככל
שסכום הזיכוי לא ימומש עד למועד זה יפוג תוקפו.
 .9הגורם המשלם הינו הגורם הבלעדי הרשאי לבטל את הרישום.
 .10במקרה של החזרת שיק מהבנק מכל סיבה שהיא ו/או גריעת שיק מהבנק– יחוייב הלקוח בעמלות על פי תעריפי הבנקים.
 .11דמי החוג ישולמו גם במקרה של היעדרות ,למעט היעדרות מחוג בשל מחלה שנמשכה מעל שלושה שבועות ,בהודעה למרכז עד 30יום מהיום הראשון לההעדרות
ובצירוף אישור רפואי.

ה .מעבר מחוג לחוג:
.1
.2
.3

מעבר מחוג לחוג ,מותנה בהליך רשמי ועל בסיס מקום פנוי בחוג המבוקש :מילוי טופס בקשה במזכירות המרכז ואישורה ע"י מנהל המרכז.
המעבר יתבצע בתחילת החודש הקלנדרי הבא למועד הבקשה.
העברה מחוג לחוג תלווה בחישוב מחודש של עלות ההשתתפות בחוג ובתשלום ההפרשים במידה ויהיו.

ו .כללי:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ההרשמה לפעילות הינה בחתימת הלקוח על טופס הרשמה והצהרת בריאות.
פתיחת פעילות/חוג מותנית במספר מינימום של משתתפים שייקבע ע"י החברה .יתכנו שינויים במערך החוגים.
המרכז רשאי לסגור חוג עפ"י שיקול דעתו ו/או בשל מיעוט משתתפים .במקרה כזה ינתן החזר כספי ללקוח בקיזוז תקופת הפעילות..
החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם ו/או להפסיק פעילותו במרכז ,ללא החזר כספי ,במידה שבהתנהגות או במחדל פעל בניגוד לחוק ,לתקנות
ולנהלים ,או שבהתנהגותו הוא מסכן עצמו ו/או אחרים ו/או שגרם להטרדה ו/או נזק .היה והנזק ייגרם בזדון ,יחויב האדם במלוא עלות תיקון הנזק.
משתתף שלא יכבד את התחייבויותיו הכספיות למרכז חברותו ופעילותו תופסקנה לאלתר והוא יחויב לשלם את חובותיו ואת דמי החוג במלואם.
מתעניין יוכל להשתתף בשיעור ניסיון אחד בלבד ,התשלום עבור החוג החל מתאריך שיעור הניסיון.
אנו קשובים לכל בקשה או הערה להתייעלות – פניות יתקבלו בחברה באמצעות מזכירות המרכז.
תקנות לשעת חירום – נגיף הקורונה החברה פועלת בהתאם להנחיות והוראות משרד החינוך ,משרד הבריאות והממשלה ,ולפיכך יתכנו שינויים בהתאם להנחיות
שיתקבלו .יש להשמע להוראות המרכז.
התקנון מופיע באתר החברה בכתובתWWW.REH.CO.IL :

בברכת שנת פעילות ספורטיבית
הנהלת המרכז

הריני מאשר כי קראתי את נהלי הרישום והינם מוסכמים עלי:
לאישור יש לסמן:
הריני מאשר ל"חברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ" לשלוח אליי דברי פרסומת ו/או מידע בנוגע לפעילות החברה ,באמצעות הפקס ו/או
מייל ו/או הודעת מסר (מסרון( ו/או מערכת חיוג אוטומטית ו/או הודעה אלקטרונית בהתאם לפרטים שציינתי בטופס הרישום.

שם משפחה ____________ :
תאריך___ / ___ / _____:

שם פרטי ____________:שם הורה/בוגר____________:
חתימת ראש המשפחה_______________:

