נהלי רישום לחוגים – תשע"ז

– 18.8.16

א .משך שנת הפעילות:
.1
.2

הפעילות בחוג שנתי נמשכת  10חודשים (בחוגים מסוימים  11/12 -חודשים) ,למעט חגי ומועדי ישראל.
שנת הפעילות בחוגים נפתחת בתאריך  01/09/16ומסתיימת בתאריך – .30.6.17

ב .הנחות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

כל ההנחות תחושבנה ממחיר החוג.
הנחת רישום מוקדם :לנרשמים עד תאריך  ,15.08.16הנחה בשיעור של  15%ממחיר החוג ,לנרשמים בין התאריכים  ,16.8.16-11.9.16הנחה בשיעור
של  10%ממחיר החוג.
הנחת רישום מוקדם מותנית בתשלום באחת מאפשרויות התשלום המפורטות מטה וברישום לתקופת החוג המלאה.
הנחת רישום ילד שני מאותו בית-אב תהיה בשיעור של  5%ממחיר החוג .הנחת ילד שלישי תהיה בשיעור של  10%ממחיר החוג .הנחת ילד רביעי
ומעלה תהיה בשיעור של  15%ממחיר החוג .למען הסר ספק ,שיעור ההנחה שיינתן יחושב על בסיס מחירו של החוג שמחירו הוא הנמוך מבין החוגים
אליו נרשמו הילדים מאותו בית אב ,כאמור לעיל.
הנחה סוציאלית :לקוח רשאי להגיש בקשה להנחה סוציאלית (בצירוף מסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות) .הבקשה תיבחן עפ"י הקריטריונים
שקבעה החברה.
במקרה שלקוח זכאי ליותר מהנחה אחת – יקבל את ההנחה הגבוהה מבינהן.
אין כפל הנחות ,פרט לאמור בסעיף  ,4המתייחס לצבר הנחות שניתן במקרים של רישום מוקדם של כמה ילדים מאותו בית אב.
"בית אב" הינו הורים ,וכל ילד/ה מילדיהם שהינו/ה עד גיל  30בתנאי שהוא/יא רווק/ה.

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 טלפוני באמצעות כרטיס אשראי.
תשלום עבור חוג ניתן לבצע באופן הבא:
בכרטיס אשראי  -פריסה עפ"י מספר חודשי הפעילות ובכל מקרה לא יאוחר מחודש הפעילות האחרון.
א.
בהמחאות  -פריסה ל 5 -תשלומים ברצף ולא יאוחר מ.31.03.17-
ב.
במזומן  -תשלום אחד.
ג.
* בכל מקרה ,התשלום לא יגלוש מעבר למועד סיום החוג

ד .דמי רישום ,ביטולים והחזרי כספים:
.1

דמי הרישום עבור חוג יהיו בעלות של ₪ 75 :לנרשם הראשון מאותו בית אב ₪ 30 .לכל נרשם נוסף מאותו בית אב .החל מחודש מרץ יהיו דמי הרישום
בסך של  ₪ 30לכל נרשם .דמי הרישום ישולמו בנוסף למחיר החוג ,ועד ל ₪ 175 -לבית אב .דמי הרישום יוחזרו בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן
ביטול עסקה ,תשע"א – ( 2010להלן" :התקנות")

.2

מחיר החוג אינו כולל תוספות ייחודיות ככל שיידרשו לחוג ,כגון :ערכות ציוד ,ביגוד ,מסיבות וכיוצ"ב ,עפ"י מחירים שימסרו
לנרשמים במזכירות במעמד הרישום.

.3

במקרה של פרישה מחוג– על המשלם להודיע על כך בכתב על גבי טופס החזר כספים .תאריך קבלת הטופס במזכירות הוא הקובע לחישוב גובה
ההחזר.
במקרים של ביטול רישום לחוג ,מועד ביטול ההשתתפות (לצורך חישוב גובה ההחזר הכספי) יהיה בתום החודש בו התקבל במזכירות טופס החזר
כספים .למען הסר ספק ,הלקוח יחויב בגין כל המפגשים שנותרו באותו חודש לאחר קבלת טופס ההחזר.
ניתן לבטל את ההשתתפות בחוג בתוך  14יום מיום החתימה על נוהל זה ועד  7ימים 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.
במקרה שההשתתפות בחוג בוטלה לאחר שהחלה הפעילות בחוג ועד ה ,31.3.17-יחוייב הלקוח בתשלום דמי ביטול בסכום של  .₪ 90ביטול שנעשה
לאחר מועד זה ייחשב כביטול שנעשה לאחר תחילת החוג.
במקרים בהם בוטלה ההשתפות בחוג לאחר ה ,31.3.17-לא יהיה זכאי הלקוח לקבל החזר כספים ,פרט למקרים בהם נבצר מהלקוח להמשיך
ולהשתתף בחוג מסיבות רפואיות מוכחות ו/או עקב מעבר דירה (בהצגת חוזה חתום) .לחוגי "פרחי ספורט" לאחר ה 15.11.16-לא ניתן לקבל החזר
כספים בגין ביטול.
במקרה של החזרת שיק מהבנק מכל סיבה שהיא ו/או גריעת שיק מהבנק– יחוייב הלקוח בעמלות על פי תעריפי הבנקים.
דמי החוג ישולמו גם במקרה של היעדרות ,למעט היעדרות מחוג בשל מחלה שנתמשכה מעל שלושה שבועות – באישור רופא.

.4
.5
.6
.7
.8
.9

ה .מעבר מחוג לחוג:
.1
.2
.3

מעבר מחוג לחוג ,מותנה בהליך רשמי :מילוי טופס ,נימוק הבקשה ואישורה ע"י המרכז (מותנה במקום פנוי בחוג החלופי ובהתאמה אישית).
כל העברה מחוג לחוג תלווה בחישוב מחודש של עלות ההשתתפות בחוג.
מעבר מחוג לחוג יתבצע בסוף אותו חודש בו התקבלה הבקשה לעבור חוג.

ו .שימו לב:
.1
.2
.3
.4
.5

כל לקוח שמבקש להירשם לחוג חייב לחתום על טופס נהלי הרישום והצהרת בריאות.
פתיחת החוגים מותנת במספר מינימום של משתתפים .המרכז רשאי לסגור חוג עפ"י שיקול דעתו בשל מיעוט משתתפים.
ייתכנו שינויים במערכי החוגים.
ינתן שיעור ניסיון אחד בלבד בכל חוג ,התשלום עבור החוג החל מתאריך שיעור הניסיון.
אנו קשובים לכל בקשה או הערה להתייעלות  -אל תהססו לפנות אלינו.

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.

תאריך___ / ___ / _____:



חתימת ראש המשפחה_______________:

