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או במיילmoked5@shoham.muni.il :
פרטי ההורה :
שם משפחה ____________________ שם פרטי __________________
ת.ז ________________

כתובת מלאה ______________________ ת.ד_________

טלפון בית ____________ ___ /נייד ______________ נייד נוסף _______________
דאר אלקטרוני_______________________________________
ת.ז

שם בעל הכרטיס

מספר כרטיס אשראי

תוקף

*החיוב הראשון יכלול חיוב יחסי בעבור הימים ממועד ההשתתפות הראשון (שעור ניסיון) בחוג על פי דיווח
שיתקבל מהמדריך.
*חיוב הוראת הקבע יתבצע בסוף כל חודש (החיוב הראשון עבור חוגים שיחלו בספטמבר יתבצע בסוף אוגוסט).
*טופס זה נחתם על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם ,הואיל וניתנה על ידי הרשאה לחברה העירונית-חמש
להעביר למנפיק הכרטיס חיובים מעת לעת כפי שתפרט החברה העירונית-חמש לחברת האשראי.
*הרשאה זו תפקע בהודעה בכתב לחברה העירונית-חמש.
*הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק ויישא מספר אחר ,כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בטופס/שובר זה.
*הודעות לנרשמים ישלחו ב  SMSובמיילים וחתימה ע"ג מסמך זה כמוהו כאישור לקבלת הודעות ו/או מסרונים ו/או דבר
פרסומת כהגדרתו בחוק.
*במסגרת הפעילות יתכן ותתועד הפעילות לפרסומי חמש והמועצה ,ואני מסכים לכך.
תאריך נוכחות
ימי פעילות
קבוצה
שם החוג
מין
תאריך לידה
ת.ז.
שם
(כולל
ראשון
ושעות
ז/נ
הנרשם
שעור ניסיון)
פעילות

הצהרת בריאות :

 הנני מצהיר/ה בזאת כי הנרשם בריא/ה ולא ידוע לנו על מגבלה כלשהי.
 קיימת מגבלה בריאותי(ציין/ני מהי)____________________________________________:
הנני מאשר כי מילוי כתב התחייבות זה ,וחתימתי עליו ,מהווים את התחייבותי ,כי קראתי את התקנון
באחריותי לעדכן את חמש בכל שינוי בפרטי
הערות__________________________________________________________________ :
חתימה______________

תאריך_____________/____/
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נהלי תשלום ורישום להשתתפות בפעילויות החברה העירונית בשוהם
אופן ותנאי רישום:
פתיחת קבוצת פעילות מותנית במספר מינימום של נרשמים ,בהתאם לסוג הפעילות.
אין אפשרות לרישום או תשלום חלקי עבור הפעילויות.
בחוגים שעבורם נדרשים חומרים ,מופעי סוף שנה או פעילויות מיוחדות נוספות -ייגבה תשלום נוסף.
משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה לחוג באמצעות המחשב והסדרת התשלום.
בתחשיב עלות החוגים נלקחו בחשבון חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות ,כמפורט בחוברת החוגים.
דמי רישום חד פעמיים לשנה למשתתף בסך  ₪ 30לכל חוג או  ₪ 45לחבילת מוסיקה (עד לתקרה של  ₪ 90למשפחה)
יגבו בעת הרישום (דמי רישום אלו לא יוחזרו).
שיעור ניסיון :כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום ,במידה והמשתתף החליט להירשם-
שיעור הניסיון ייחשב כשיעור הראשון  ,משתתף לא יוכל להיכנס לשיעור השני ללא אישור תשלום מהמוקד.
לתלמידים ממשיכים בחוגים -אין שעור ניסיון.
החיוב הראשון יכלול חיוב יחסי בעבור הימים ממועד ההשתתפות הראשון (שעור ניסיון) בחוג על פי דיווח שיתקבל
מהמדריך.
נוהלי ביטול והחזרת כספים :הודעות על ביטול חוג תתקבלנה בכתב בלבד באמצעות פקס/מייל/מילוי טופס ביטול
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לא יתקבלו ביטולים בטלפון ו/או בהודעה למדריך .עד לקבלת הודעה כנ"ל בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בפעילות
לכל דבר.
ניתן לבטל השתתפות בחוג בהודעה בכתב עד ה –  25בכל חודש ,עבור החודש הבא אחריו.
הודעת ביטול שתתקבל לאחר ה –  25בחודש ,תאפשר הפסקת החיוב רק בתום החודש העוקב.
בקשות להפסקת פעילות בחוג תתקבלנה עד ה 25.3.2020-לאחר מכן לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי בגין הפסקת
ההשתתפות.
בלהקות ו/או נבחרות ייצוגיות* יתאפשרו ביטולים והעברות מחוג לחוג עד ה 31/12/2019 -ולנרשמים לאחר מועד זה-
תוך  45יום מיום ההרשמה.
*קבוצות אלה מוגדרות כלהקה או נבחרת בחוברת החוגים.
לא ניתן לבצע העברה מחוג לחוג לאחר ה. 20.25.4-
לא יוחזרו שיעורים או כספים בגין היעדרות המשתתף ,למעט היעדרות של מעל שבועיים עקב סיבות רפואיות ,בצירוף
אישור רפואי מתאים.
היעדרות מדריך תושלם ככל האפשר ע"י מדריך מחליף ו/או תועבר למשתתפים במועד אחר .אין התחייבות להחזר
שיעורים ביום ובשעה הקבועים של החוג .בכל מקרה בו יוחזרו שיעורים ,לא יוחזר תשלום למשתתפים.
 פעילות של משתתף תופסק במידה והתשלום בעבור החוג עוכב מכל סיבה שהיא.
 במסגרת הפעילות יתכן ותתועד הפעילות לפרסומי חמש והמועצה ,וחתימה על טופס הרישום מהווה הסכמה לכך.
הנחות בני משפחה:
 החוג הראשון במחיר מלא.
 לחוג השני (הזול מבניהם) תינתן הנחה בגובה .5%
 לחוג השלישי תינתן הנחה בגובה  5%ומחוג רביעי ומעלה תינתן הנחה בגובה .10%
 במקרה של ביטול חוג תבוטל או תשתנה ההנחה בהתאם.
במקרים מיוחדים ניתן לפנות לוועדת הנחות שתתקיים בחודש אוקטובר ,באמצעות מילוי טופס בקשה והצגת מסמכים.
את הטפסים ניתן לקבל במוקד חמש ,הזכאים להנחות מועדת הנחות יקבלו את ההנחה מהמחיר בפועל ללא כפל הנחות.
הגשת הטפסים לועדת הנחות לא יאוחר מה –.30/09/2019
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