תקנון  -נהלי הרשמה לפעילות חוגים וסדנאות תשפ"א 2020-2021
מידע כללי

 .1הפעילות תחל בחודש ספטמבר ותימשך עד ה( 20/6/21 -אלא אם כן יצוין אחרת).
 .2הפעילות מתקיימת במהלך כל שנת הפעילות ,לא כולל בזמן חופשות או הפסקות לימודים בביה"ס ,אלא
אם כן יימסר אחרת .כלומר מערכת החוגים חופפת למערכת הלימודים של משרד החינוך.
 .3פתיחת הפעילות וקיומה מותנים במספר הנרשמים והמשתתפים (משתנה מפעילות לפעילות) .אם מספר
המשתתפים ירד במשך השנה מתחת למספר המינימאלי ,תישמר הזכות להפסיק את החוג בהודעה
מראש .כמו כן מספר המקומות המקסימאלי בכל חוג מוגבל.
 .4תשלום שכר הלימוד הינו שנתי בלבד .בכל שנת פעילות יש לבצע הרשמה מחדש ,גם לממשיכים.
הרשמה בחודשים אוגוסט -נובמבר תהיה כנגד תשלום מראש של הסכום השנתי המלא(מלבד ילדי כיתות
א' וגיל הרך) .הרשמה החל מחודש דצמבר ואילך ,תהיה כנגד תשלום מראש של החלק היחסי של סכום
דמי הפעילות ,בהתאם למועד ההרשמה .לא תינתן אפשרות לתשלום מדי חודש.
 .5ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי ,אתר אינטרנט של המועצה ,המחאות ומזומן.
 .6אנו לא מתחייבים להסיע את המשתתפים לפעילות ,מחוץ למסגרת ההסעות שמקיימת המועצה (הסעות
באוטובוסים צהובים) .אנו לא מתחייבים שלוח זמני ההסעות יתאים בדיוק ללו"ז החוגים.
 .7הגופים השונים מתעדים ומצלמים את הפעילות .הצילומים הינם לצורך תיעוד  /פרסום הפעילות בעיתונות
מקומית ,באתר האינטרנט ובדפי הרשתות החברתיות .הורה שלא מאשר פרסום ,יציין זאת בכתב לארגון.
 .8תשלום דמי ההשתתפות אינו כולל ציוד לחוג/אירועים  /מחנות אימון  /נסיעות מיוחדות בארץ ובחו"ל או
כל פעילות שאינה כלולה בתוכנית הפעילות השוטפת.
 .9הרשמה החל מיום  1.1.21ואילך תהיה על בסיס מקום פנוי ואין הבטחה לאספקת ציוד אישי.

ביטול השתתפות ,היעדרויות וחיסורים
 .1הפסקת השתתפות תהיה בהודעה בכתב ,ותימסר למשרדי הארגון עד ה 20 -לחודש ,ותיכנס
לתוקף ב 1 -בחודש שלאחר מכן .הודעה שתימסר לאחר מכן תיכנס לתוקף בתחילת החודש השני
לאחר מסירתה .המשתתף רשאי להמשיך בפעילות עד מועד כניסת ההודעה לתוקף .מסירת
ההודעה בכתב על הפסקת השתתפות הינה באחריות ההורה ,ועליו לוודא את קבלתה על ידי
המזכירות.
 .2משתתף שיודיע על הפסקת פעילותו עד סוף חודש ינואר  ,2021יוחזר לו חלק יחסי מדמי
ההשתתפות (לא כולל תשלומים עבור ציוד) ,משתתף שיודיע על הפסקת פעילות החל מיום

 1/2/2021ואילך ,יחויב בתשלום מלוא סכום דמי ההשתתפות השנתי ,ולא יהיה זכאי להחזר כספי
(מלבד ילדי כיתות א' וגיל רך).
 .3השתתפות חלקית בחודש נתון ,תחויב בתשלום מלא עבור אותו חודש.
 .4היעדרות או חיסורים ,מכל סיבה שהיא ,אינם פוטרים מתשלום ואינם מזכים בהחזר כספי.
 .5אם חלה המשתתף במחלה ממושכת (שבועיים ויותר) או נפגע חלילה בתאונה ,ימסור על כך הודעה
מראש במייל למזכירות המחלקה (מיילים רשומים מטה) ,בצירוף אישור רפואי מתאים .במקרה כזה
יזוכה המשתתף בגין השיעורים בהם לא השתתף .האישור יימסר לא יאוחר מ 14 -יום מתום מועד
המחלה.
 .6מפגש/שעור אשר לא יתקיים על ידי מדריך /מורה עקב מחלה ,מילואים ,מזג אויר או כל סיבה אחרת,
יועבר על ידי מדריך /מורה מחליף ו/או יתקיים במועד אחר.
 .7כל שינוי או ביטול של חוג ע"י הגופים השונים ,יימסר על ידי המדריך /מורה  /המזכירות  ,בהודעה
מוקדמת .יתכנו שינויים במועדי החוג בשל כמות נרשמים שונה מהצפוי או בשל אילוצים אחרים.
במקרה זה ,תימסר הודעה להורים ,לפני פתיחת החוג.
 .8בימי הקורונה ו/או הסלמה מדיניות הפעלת החוגים (כולל החזרים כספיים) תהייה בכפיפות
להחלטת מליאת המועצה.
 .9יתכנו מקרים בהם במהלך השנה יהיו משתתפים ,אשר יסווגו לקבוצות שונות ,בהמלצת
המורים/מדריכים .במקרים אלה ,ייתכנו שינויים בשעות החוג ובתעריף ,בהתאם לשיבוץ החדש.
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