טופס בקשת הרשמה לפעילות במרכז הספורט
טופס זה מהווה בקשה להרשמה בלבד ואינו מהווה הרשמה בפועל ,אשר מותנית במפורט להלן:
 הרשמה לפעילות במרכז הספורט תתאפשר רק לאחר הסדרת חוב קודם במידה וקיים.
 מספר המקומות בכל קבוצת פעילות מוגבל ,לא תתאפשר הרשמה לקבוצה מלאה .החברה תעדכן את המבקש בדבר קיומה של
הגבלה על מספר משתתפים בפעילות המבוקשת תוך  3ימי עסקים מיום קבלת בקשת הרישום.
 הרשמה לליגה או לנבחרות תתאפשר רק לאחר מעבר מבדקים ו/או אישור רכזים.
 הרשמה לקבוצת שחייה תתאפשר רק לאחר מבדק שחייה לצורך התאמה לקבוצה ו/או אישור רכז השחייה.
 בקשה להרשמה לפעילות באמצעות אתר האינטרנט כרוכה בתשלום  -במידה ובוצע תשלום וההרשמה לא אושרה ,תבוטל העסקה
ויוחזר התשלום לבעליו .בקשה להרשמה שמתבצעת בדלפק הקבלה -כרטיס האשראי יחויב לאחר אישור ההרשמה.
 אין כפל הנחות (לרבות הנחת תושב)
 הרשמה לחוג מותנית בתשלום דמי הרשמה חד פעמיים בסך . ₪ 40
ימים ושעות________________ :
שם הפעילות_________________ :
שם הילד/ה ______________ :שם משפחה ________________ :ת.ז ___________________ :
כתובת מלאה___________________ :
תאריך לידה__ __ / __ __ / __ __ :
מין :ז/נ
בי"ס_________________________:
כיתה/גן_____________:
שם האב _______:טל'_____________ :
שם האם ________ :טל'_______________:
אימייל_____________________________________________________ :
אישור חיוב בכרטיס אשראי
מס' זהות__________________ :
אני הח"מ__________________ :
(שם בעל כרטיס האשראי)
כתובת____________________ :
מס' טלפון_________________ :
הנני מודע לכך שבאפשרותי לבטל את העסקה בכל זמן במהלך התקופה אליה התחייבתי ,וזאת בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
 .1אודיע בכתב למשרד הרישום כי ברצוני לבטל את הרישום לפעילות ואחתום על טופס מתאים.
ביטול הרישום יכנס לתוקף רק בחודש העוקב לחודש בו ניתנה ההודעה.
 .2ניתן לבטל השתתפות בחוגים  /פעילויות עד ה  .31.3.20לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לבטל את התשלום בגין השתתפות
בחוג עד לתום שנת הפעילות.
 .3פעילות חודש יולי בלבד ניתן לבטל עד ה  .15.6.20לאחר מועד זה יחויב המשתתף בתשלום עבור הפעילות בחודש יולי בין אם
ישתתף בה ובין אם לאו.
ידוע לי כי:
 .1חיוב חשבוני בבנק יבוצע עפ"י ההסדר שלי עם חברת האשראי.
 .2חיוב כרטיס האשראי שברשותי יתבצע כל עוד הכרטיס הינו בתוקף ובאין התנגדות חברת האשראי לביצוע התשלום .עוד
ידוע לי ,כי החיוב יתבצע כל עוד לא אמסור למשרד הרישום הודעה בכתב על ביטול כרטיס האשראי.
 .3הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס חלופי/חדש שיונפק ויישא מספר אחר כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה.
(תשלום :כרטיס אשראי (תשלומים)  /צ'קים /מזומן (הקף בעיגול).
תאריך התחלה _______________ :תאריך סיום 30/6/20 :או ( 31/7/20הקף בעיגול).
סכום העסקה ____________ :מס' תשלומים____ :
תשלום (ראשון)__________ :ש"ח (הכולל גם דמי רישום .) ₪ 40
כל תשלום נוסף___________ :
(תשלום באשראי מתבצע בעסקת תשלומים בהתאם למספר חודשי החוג).
סוג כרטיס :ויזה /ישראכרט /אמריקן אקספרס (הקף בעיגול)
מס' כרטיס אשראי__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ :
תוקף הכרטיס __ __ / __ __ :ת.ז בעל הכרטיס 3 ___________ :ספרות בגב הכרטיס________ :
חתימת בעל הכרטיס________________ :
תאריך________________ :
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תקנון מרכז הספורט לידר גני תקווה
אנו החתומים מטה מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:
 .1הרישום לפעילות הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 .2משך פעילויות חוגי הילדים הוא עד ה  31/7/20ופעילויות המבוגרים הוא עד  .31/8/20ניתן להירשם עד ה .30/6/20
 .3ידוע לנו כי יש להסדיר את אופן התשלום לכל תקופת הפעילות בעת הרישום.
 .4ידוע לנו ,כי החברה רשאית לערוך שינויים במועדי הפעילות והיא אף רשאית לבטל פעילות מסוימת במהלך שנת הפעילות,
לאחר שנתנה הודעה למשתתף על כוונתה לעשות כן .החברה עובדת לפי לוח חופשות שנתי אותו ניתן לקבל בדלפק הקבלה.
 .5אנו מתחייבים בזאת ,כי בעת שהותנו במרכז הספורט לא נגרום בהתנהגותנו לכל הפרעה ו/או מטרד לניהולו התקין של מרכז
הספורט ו/או למשתתפים בפעילויות הספורט במרכז .כמו כן ,אנו מתחייבים לשמור על כללי הבטיחות וההתנהגות
המקובלים ,ובכלל זה להימנע מעישון בכל רחבי מרכז הספורט ולא להכניס לתחום מרכז הספורט חיות מחמד.
 .6החברה רשאית לבטל את רישומו של כל משתתף בפעילות כאשר המשתתף הפר את כללי הבטיחות ו/או נמנע מלהישמע
להוראות המדריכים וזאת לאחר שקיבל אזהרה בעניין .במקרה כאמור ,תשיב החברה למשתתף את הסכום ששילם בגין
התקופה שלאחר ביטול השתתפותו בפעילות.
 .7אנו מתחייבים להודיע לחברה על כל שינוי במצב הרפואי של ילדנו באופן מיידי .במקרה והילד לא יוכל להשתתף בחוג
מסיבות בריאותיות ,ניתן לבטל את הרישום באמצעות הודעת ביטול בכתב ואישור רפואי מתאים.
 .8במקרה של אי עמידה בתשלום מלוא דמי ההשתתפות בפעילות ,תהיה החברה רשאית להפסיק את ההשתתפות בפעילות
לאחר מתן התראה של  7ימים.
 .9יש לדווח לחברה על כל שינוי בפרטי הכתובת ו/או הטלפון שמסרנו לעיל.
 .10החברה אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם לרכוש המשתתפים במהלך הפעילות ,לרבות גניבה ,אובדן וכיו"ב.
 .11ידוע וברור לי כי החברה אינה עורכת ביטוח תאונות אישיות בגין המשתתפים בפעילות .ידוע לי כי על המשתתף בפעילות
חלה החובה לבדוק האם הוא פטור או מחוייב בעריכת ביטוח כאמור בהתאם להוראות חוק הספורט תשמ"ח ,1988-ובמידת
הצורך עליו חלה החובה לערוך ביטוח תאונות אישיות בהתאם להוראות החוק .בהתאמה ,בחתימתי על מסמך זה אני פוטר
בזאת את החברה מכל אחריות לנזקים שעלולים להיגרם בקשר לאי עריכת ביטוח תאונות אישיות על ידי החבר בענייני ו/או
בעניין ילדי (ככל שמדובר בהורה לספורטאי קטין).
 .12ידוע לנו ,כי החברה שולחת עדכונים מעל לעת לגבי שינוי מועדי הפעילויות (ימים ו/או שעות) כמו גם עדכונים נוספים
באמצע ות כתובת הדוא"ל ו/או באמצעות מסרונים ובחתימתו על תקנון זה מסכימים לקבל עדכונים כאמור .עוד נמסר לנו,
כי בחתימתנו בנוסף על המידע המפורט לעיל שולחת החברה באמצעות כתובת הדוא"ל  /מסרונים מידע פרסומי אודות
פעילות החברה ובחתימתנו על תקנון זה אנו מאשרים  /לא מאשרים (מחק את המיותר) קבלת דיוור כאמור.
 .13אנו נותנים את הסכמתנו כי מעת לעת יצולם בני/ביתי במסגרת הפעילות ותמונות אלו עשויות להתפרסם במדיה המקומית.
 .14ידוע לי ,כי ככל שיהיה שינוי ו/או תוספת בפעילות אליה נרשם המנוי הכרוך בעלות נוספת ,רשאית החברה לחייב בעל
המנוי בגין השינוי ו/או תוספת הפעילות בהתאם להשתתפותו בפעילות בפועל מתחילת הפעילות ולפי מחירון החברה,
וזאת לאחר שנתנה הודעה לבעל המנוי על כוונתה לעשות כן.
 .15נוהל ביטול פעילות  -ידוע לנו כי קיימת האפשרות לבטל את הרישום לפעילות במהלך השנה ולקבל החזר כספי מלא בגין
התקופ ה שלאחר ביטול ההשתתפות .ביטול הרישום יכנס לתוקף החל מהראשון לחודש העוקב לחודש בו נמסרה ההודעה.
הביטול יתבצע באמצעות מילוי טופס ביטול .ניתן לבטל השתתפות עד לתאריך  .31.3.2020חודש יולי ניתן לבטל עד 15/6/20
 .16ידוע לנו כי בעת רישום לחוג לאחר התאריך  ,1/9/19הרישום כרוך בדמי רישום על סך .₪ 40
 .17על מנת להקל על משתתפי החוגים חולק מחיר החוג השנתי לפי חודשי הפעילות בחוג .המחיר כולל חופשות וחגים שנלקחו
בחשבון בקביעת המחיר השנתי.
 .18לא ניתן לבצע הקפאה של פעילויות הילדים במהלך תקופת החוג ,במקרה של היעדרות בגין מחלה\חופשה וכו' לא יינתן
החזר כספי.




הצהרת בריאות:
בחתימתי על התקנון הריני מצהיר כי מצב בריאותי /בריאות ילדי תקין ומאפשר לי /לו לבצע מאמצים גופניים במסגרת
הפעילות במרכז.
האם קיימת רגישות\בעיה רפואית  :כן\לא פרט _______________________
הערה :מרכז הספורט "לידר" מאגד פעילויות ספורט המתקיימות הן במרכז והן מחוצה לו .על כן ,כל הסעיפים הנ"ל
מתייחסים גם לפעילויות המתקיימות מחוץ למבנה מרכז הספורט "לידר".
ולראיה באנו על החתום:
תאריך_________________ :

חתימה____________________:
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