
 

 

 ים קדימה אור -למידהמרכזי  נהלי רישום

 2202-2120 בפ"תש  שנת

 הלי הרישום והתשלומים הבאים:הנכם מתבקשים להקפיד לקרוא בעיון את נ

   .30.6.22 -ה ותסתיים בתאריך   2022בינואר  שנת הפעילות במרכזי הלמידה תחל .1

 שיעורים מובטחת במהלך שנת תומ, משמע שהתשלום הינו עבור כיהינו מחיר שנת מידהמרכז הל התשלום ל .2

  .יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי השנתי התשלום לימוד.

 . 30.6.22 -ועד לסוף שנת הפעילות ב מרכזבהחיוב הינו החל מתחילת הפעילות 

 .הנחותל כלאין   זובפעילות  יכךפע"י אגף החינוך בעיריית רמת השרון, ל דמסובסמרכז הלמידה  .3

 ת של המשתתף. וזים כספיים על חגים/ ימי זיכרון/ טיולים/ חיסורים/ מחלות ו/או היעדרויוקיזאין  .4

 -נוספים ניתן לפנות לרכזת מרכזי הלמידהלפרטים  הינה באתר מגוונים בלבד רשמההה .5

limorz@migvanim.com. 

תתכן . משתתפים 10סימלי של קומספר מ משתתפים 6 פר מינימלי שלמותנית במסקבוצת לימוד כל  פתיחת .6

 יבה אחרת.מהמשתתפים או כל ס חלקהשנה עקב פרישת  הלךבמ קבוצותסגירת 

 .מדצוע הנלקילד/ה במה תרמלפי צע שיבוץ הילדים לקבוצת לימוד יתב

מכל  הרנסגהיא ם אם ג, הפעילותבגין ציוד אישי שנרכש עבור פיצוי  תן כלישי )לא יינא אינו כולל ציוד המחיר .7

 ה שהיא(. סיב

רה שלא יוכל  שיעור או לחלופין למו ייםריכים שלא יוכלו לקלמדמקום העמיד ממלא ל רשת מגוונים רשאית .8

 להמשיך הוראתו.

 רשת מגוונים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת ובכל עת והתקנון המעודכן הוא שיחול. .9

 

 ך רישום: תהלי

 .(  https://did.li/i6B5q-"ב לינקמצ)ס הרשמה המופיע באתר מגוונים הרישום יתבצע באמצעות מילוי טופ  .1

 .  לקבוצת לימוד שיבוץיצור עימכם קשר לרכזת מרכזי הלמידה תטופס הלאחר מילוי   .2

 סיום תהליך הרישום והסדרת התשלום.ל תקבלו לינקשיבוץ ילידכם לאחר  .3

 

 זר כספים: ביטול הרשמה והח

מייל ת בלמוקד שירות הלקוחו בלבד ילבמית ביטול דעהו שליחת ע"י ותו הפסיק את השתתפרשאי לשתתף מ .1

 d@migvanim.commoke , את קבלת יאשרו  מוקד שירות הלקוחות תקף.יהיה כל ביטול בדרך אחרת לא

 חוזר ללקוח. במיילההודעה 

לה ביטול שהתקב. הודעת דשום החוייקבע לתה והעזיבביטול המועד לחודש,  25-עד ההתקבלה ביטול שהודעת  .2

   ש ועד תום החודש תיכנס לתוקפה החל מתום החודש שבא לאחריו.לחוד 26-ין הב
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 ני לא ניתן לבטל הרשמה. יו -, כלומר בחודשים אפריל25/3/2022הינו  מההרשמועד אחרון לביטול  .3

   והחזר כספים בגינו. פעילותול רטרואקטיבי לאין ביט .4

  עורים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף.יאין החזר ש .5

 אחר.  ד ו להחזירו במועתנהיעדרות המדריך, נעשה כמיטב יכולבטל עקב המת שעור .6

 ילות החלים בחגים ובמועדים.  ם בגין ימי פעאין החזר תשלו .7

 ורסים, סדנאות וקייטנות.  אין אפשרות לבטל השתתפות במהלך קיום ק  .8

 

 :קורונה  תקופתב

 חיות משרד הבריאות.ההנ על נקפיד אנו קורונה בימי  .1

מגוונים   של הביטול תנאי ,הרגילה במתכונת פועל המרכז דעו כלותו, השתתפ בטלל מחליט ותלמיד במידה .2

 .תקפים זה במסמך לעיל המצוינים

 ניתן  ולא במידה ם,וז במתכונת םלמשתתפי ועברת תפעילוה וד,דבבי לשהות נאלצים םמשתתפיה וכל במידה .3

 אמורים שהיו יםהמפגש למספר םבהתא םמשתתפיה את תזכה מגוונים רשת, םזו נתבמתכו  הפעילותאת  יםקיל

  .בזמן הבידוד להתקיים

להתקיים, לא יתקבל החזר עבור תקופת הבידוד אלא אם כן,   כהממשיפעילות במקרה ומשתתף נכנס לבידוד וה

 בגלל פעילות באחת ממסגרות מגוונים.ד נגרם הבידו

 

 במתכונת לקיים ניתן שלא ותפעיל ,זום למתכונת יעברו השיעורים ,הפעילות הקפאת על הנחייה ויוצאת הידבמ .4

 במהלך המפגשים את חזירתקופה ות ה בתום התקיימו שלא יםהמפגש מספר את ללקתש רשת מגוונים, זום

 םילמפגש תאםבה ותהלקוח את  תזכה מגוונים  רשת ם,המפגשי את להחזיר ניתן ולא במידה .יליו חודש/השנה

 .יםלהתקיאמורים  שהיו

 
 
 
 
 


