חוגי שנתיי  2009 2010אילנות ונבחרת ווינגיט ,תקנו רישו ותשלומי:
ש הילד_____________________ :

שיבו חוג__________________________ :

נרשמי יקרי,
על מנת שנוכל לשרת אתכ ביעילות ונאמנות ,הנכ מתבקשי להקפיד ולקרוא בעיו את נהלי הרישו לחוגי:
 .1שנת הפעילות בבית הספר לשחייה מתקיימות בי החודשי ספטמבר עד יוני ,למעט ערבי חג ,ימי חג וחול המועד פסח ) מצורפת
רשימת חופשות(.
 .2מחירי החוגי מחושבי על פי עלות כוללת וכוללי בתוכ חופשות וחגי שבה אי פעילות .למעט חודשי בה ישנ פחות
משלושה מפגשי בחודש )תאריכי מופיעי בלוח החגי( בה יזוכה החלק היחסי של תשלו החודש.
 .3פתיחה וסגירה של חוגי מותנית במספר המשתתפי ,ייתכנו שינויי בימי ,בשעות ובהרכב המורי,
בהתא להרשמה ,ושיקולי בית הספר.
 .4במהל %השנה ייתכנו פיצול או האחדת קבוצות בהתא להרשמה.
 .5בגי היעדרות/מחלה של מורה  ,יוחל( המורה באחר ,ולא תבוא הודעה מוקדמת.
 .6במידה ויבוטל שיעור על ידי בית הספר ,הוא יוחזר במועד חלופי ותבוא הודעה לתלמידי.
 .7התשלו בגי הפעילות הינו תשלו חודשי ,משתת( לא יזוכה בגי השתתפות חלקית /היעדרות.
 .8אי השתתפות בפעילות אינה פוטרת את המשתת( מתשלו מלוא שכר הלימוד.
 .9בית הספר לשחייה אחראי על הילדי בשעות פעילות החוג \השיעור בלבד.
הנכ מתבקשי לא להשאיר את ילדיכ ללא השגחה לפני ואחרי השיעור ולאוספ בזמ.
א.תנאי תשלו,
 .1התשלו לחוגי ייעשה באמצעות המחאות /מזומ /אשראי מראש עבור כל עונת הפעילות  1.9.2009עד  10) 30.6.2010חודשי(,
תארי %המחאה  /ראשו לכל חודש.
 .2אי אפשרות לתשלו חודש בחודשו.
 .3קבוצות קטנות ייחודיות )  4משתתפי ומטה ( – במידה ויחול שינוי במספר המשתתפי ,יאוחדו או יפוצלו קבוצות .במידה
והקבוצה תרצה לשמור על הרכבה ושעתה המקורית ,יתומחר החוג בהתא למספר המשתתפי החדש.
ב .הנחות,
ילד שני לבית אב  5%הנחה.
ילד שלישי לבית אב  10%הנחה.
*הנחה תינת על החוג הזול מביניה.
ג .ביטול השתתפות בחוג,
.1בקשה להפסקת הפעילות נית לשלוח בפקס בטל ,09/8919486 ,לא יאוחר מה –  20לכל חודש,הבקשה תיכנס לתוק( מראש חודש
לאחר הבקשה ,לא יינתנו החזרי לחלקי חודש.
 .2דמי טיפול לביטול השתתפות החוג הינו בסה"כ  4 40וייגבה במועד הביטול.
 .3בקשות להפסקת הפעילות התקבלו עד ה 20.3.2010 /בלבד ,לאחר התארי %הנ"ל יחויב המשתת( עד סו( שנת הפעילות ,ולא יינתנו
החזרי כספיי או זיכויי.
לוח חופשות וחגי תשס"ט,:
ראש השנה , 18/19/21/09/09 :ימי ו',ש' ,א'  /אי פעילות.
יו כיפור , 27/28/09/09 :ימי א'  ,ב' – אי פעילות.
סוכות חג ראשו 2/3/10/09 :ימי ו'  ,ש'  /אי פעילות) .חוהמ"ס פעילות כרגיל(.
חנוכה – 11/19/12/09:פעילות כרגיל.
פורי /28/02/10 :יו א' – אי פעילות .
פסח 06/04/10 – 29/03/10 :חוהמ"פ – אי פעילות.
ערב יו הזיכרו לשואה והגבורה  –11/04/10פעילות עד השעה .19:00
ערב יו הזיכרו לחללי מערכות ישראל  – 18/04/10פעילות עד השעה .19:00
ערב יו העצמאות  – 19/04/10פעילות עד השעה .18:00
יו העצמאות  20/4/10יו ג' שבתו /אי פעילות.
שבועות 18/19/05/10 :ימי ג'  ,ד' – אי פעילות .
הריני לאשר כי קראתי והבנתי את האמור לעיל .אני מסכי ומתחייב לפעול בהתא לאמור.

____________
ש ההורה

_____________
חתימת ההורה

__________
תארי!

