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תקנון הרשמה לפעילות בחוגי ילדים ונוער

מרכז וייל לתרבות והקהילה לשנת 2020 - 2019


שנת הפעילות במרכז תיפתח ביום ראשון ה .01/09/2019 -ותסתיים בסוף יוני למעט
חוגים שמסתיימים בסוף יולי :.כדורגל ,MMA ,גלגיליות ,מלאכה ,אומנות ובי"ס למוזיקה.



ההרשמה תחל בתאריך  25/08/2019ותסתיים עם מילוי המקומות בחוגים על בסיס "כל
הוקדם זוכה".



פתיחת חוג מותנה במספר נרשמים מינימלי.



במהלך החודש הראשון יתכנו שינויים בימים ,בשעות ו/או בהרכב הקבוצות בהתאם
לצרכים.



מחיר החוגים כפי שמצוין בפרסום החוגים הינו מחיר חודשי.



התשלום הינו שנתי ומחולק ל 10/11-תשלומים.



המרכז מתחייב למינימום  38מפגשים בחוג חד שבועי ולמינימום  76מפגשים בחוג דו
שבועי והמחיר חושב בהתאם.



בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה כמו חגים ,ערבי חג וחול המועד פסח.



יום הבחירות הינו יום שבתון כלל ארצי ומהוגן בחוק.



בחול המועד סוכות ,חנוכה ,פורים ,ל"ג בעומר ואסרו חג-החוגים מתקיימים כרגיל.



בגין היעדרות מדריך ,יוחזר שיעור במועד אחר (עד סוף שנת הפעילות).



לכל חוג ניתן להגיע לשיעור ניסיון אחד בלבד .במידה ונרשמים לחוג ,שיעור הניסיון
יחשב כחלק מהחוג.



אין שיעורי ניסיון בחוגי המשך.



הנחות לחוגים יינתנו החל מהחוג הרביעי במשפחה .ההנחה הינה בשיעור של 10%
ותחול על החוג שמחירו הנמוך מבין החוגים.



החזר עבור ביטול חוג יעשה רק ע"י הודעה למשרד בלבד ,ועד ה 25 -בסוף כל חודש –
עבור החודש הקאלנדרי הבא.



אין החזרים עבור חצאי חודשים או היעדרויות בודדות או/ו נסיעות לחו"ל.



החל מחודש אפריל לא ניתן יותר לפרוש מחוגים או לעבור חוג!!!



מרכז וייל לא יענה לבקשות ביטול בדיעבד ,גם אם לא הייתה השתתפות פעילה בחוג;
וגם לא להודעות דרך המדריך או חברים!



לא תינתן הרשות להיכנס לחוג אלא אם הוסדר התשלום לשנת לימודים מלאה!!!



האחריות ההורים לעדכן את המרכז על כל שינוי של כתובת  ,טלפון או מבוגר שרשאי
לאסוף את הילד בתום החוג.



ההשתתפות בחוג מותנית בחתימה על התקנון ובחתימה על הצהרת הבריאות!!!
תאריך ___________ :שם ההורה _________ :חתימת ההורה_____________ :

