נהלי רישום חוגים לשנת תש"פ 2019-2020
על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות ,הנכם מתבקשים להקפיד לקרוא בעיון את נוהלי
הרישום והתשלומים הבאים:
 .1שנת הפעילות במגוונים -מרכזים רב תחומיים תחל בתאריך ה 1.9.19 -ותסתיים בתאריך ה-
 .30.6.20למעט חוגים שהוגדרו מראש שממשיכים עד .31.7.20
 .2התשלום לחוגים /לקורסים הינו מחיר שנתי /סמסטריאלי המתורגם לעלות חודשית .התשלום
יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי.
החיוב הינו החל מתחילת הפעילות בחוג ועד לסוף שנת הפעילות ב.30.6.20 -
 .3בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה (ערבי חג ,ימי חג וחופשת חוה"מ פסח כפי שמפורסמים
באתר מגוונים) ,לכן בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.
 .4ההרשמה לחוגים הינה באתר מגוונים בלבד .מרכזי מגוונים עומדים לרשותכם לפרטים
נוספים.
 .5פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים .תתכן סגירת חוגים במהלך השנה עקב
פרישת חלק מהמשתתפים או כל סיבה אחרת .כמו כן ,בחלק מהחוגים קיים מספר מקסימום.
 .6המחיר לחוגים אינו כולל ציוד אישי (לא יינתן כל פיצוי בגין ציוד אישי שנרכש עבור חוג מסוים
והחוג נסגר מכל סיבה שהיא).
 .7בחלק מהחוגים תתכן גבייה נוספת בגין מופעי סוף שנה ותלבושות.
 .8ביטול הרשמה והחזר כספים:
א .משתתף רשאי להפסיק את השתתפותו בחוג ע"י הודעה בכתב למזכירות מרכז מגוונים בו
הוא משתתף.
ב .הביטול ייכנס לתוקפו בסוף החודש בו הוגשה בקשת הביטול בכתב .בתנאי שהבקשה הוגשה
ואושרה לביטול עד ה 25-לחודש.
ג .תאריך אחרון לביטול חוגים הינו  .31.3.2020לא יתקבלו הודעות ביטול בחודשים אפריל,
מאי ,יוני ולא יוחזרו כספים בגין ביטול השתתפות בחודשים אלו.
ד .אין ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו.
ה .אין החזר שעורים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף.
ו .שעור המתבטל עקב היעדרות המדריך ,נעשה כמיטב יכולתנו להחזירו במועד אחר.
ז .אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים.
ח .אין אפשרות לבטל השתתפות במהלך קיום קורסים ,סדנאות וקייטנות.
 .9הנחות:
א .הנחה בגין משתתף שני ומעלה מאותה משפחה או חוג שני של אותו המשתתף בחוגים
וקייטנות:
א .1.תינתן הנחה של  10%לבן משפחה שני ומעלה לחוג אחד בלבד או לחוג שני שאותו ילד

משתתף .ההנחה תינתן לחוג או לקייטנה הזול /ה יותר מבין החוגים/קייטנות שבחרו בני
המשפחה.
א .2.הנחה זו תתבטל כאשר ילד אחד מבטל את ההשתתפות ואין יותר מבן משפחה אחד
שמשתתף בחוג או בקייטנה.
א .3.הנחה זו לא בתוקף לתוכנית יול"א ,צהרונים ,מעון ,פעוטון ,אירועים חד פעמיים
והרצאות.
ב .הנחות מיוחדות :נכים ,משפחות שכולות וגמלאים לחוגים ,קייטנות ואירועים:
ב .1.הנחה לנכים –  20%הנחה לנכים בעלי נכות של  30%ומעלה ,בכפוף להצגת
אישורים .ההנחה תינתן לנכה עצמו ,לבת זוגו ולילדים /אחים של הילד הנכה עד גיל 21
בלבד.
ב .2.הנחה למשפחות שכולות –  20%הנחה ,בכפוף להצגת אישורים .ההנחה תינתן
לבת/בן הזוג של הנפטר ,ולילדים/אחים של הנפטר עד גיל  18בלבד.
ב .3.הנחה לגמלאים.10% -
ב .4.הנחות מיוחדות אלו לא בתוקף בתוכנית יול"א ,בצהרונים ,במעון ,בפעוטון ,באירועים חד
פעמיים ובהרצאות.
ב .5.בכל מקרה אין כפל הנחות.
ג .ועדת הנחות:
לקבלת הנחות מעבר למוגדר בסעיפים 9א' עד 9ב' ניתן לפנות לוועדת הנחות ע"י מילוי
טופס בקשה ,שניתן לקבלו במזכירות מרכזי מגוונים (יש להביא צילום של תעודת זהות כולל
ספח ,ומסמכים המאמתים הכנסות ו/או אבטלה) .הזכאות לוועדת הנחות הינה לתושבי רמת
השרון בלבד.
וועדת ההנחות אינה רלוונטית לצהרונים ,מעונות ,פעוטונים ,הרצאות ואירועים חד פעמיים.
 .10לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד-פעמי .במידה והחליט לא להמשיך ,לא יחויב בגין
ההשתתפות החד -פעמית (מלבד קורסים וסדנאות) .במידה ונרשם ,יחשב השיעור כחלק
מהעלות החודשית של אותו חוג.
 .11בחוגים ,בסדנאות ובקורסים בהם מס' המשתתפים מוגבל ,תהיה עדיפות לתושבי רמה"ש.
 .12הטבת רישום מוקדם:
הטבת הרשמה מוקדמת בגובה  9%תינתן לנרשמים עד ה 31/8/19
*בכפוף לתקנון מבצע רישום מוקדם.

תקנון מבצע רישום מוקדם* אוגוסט
תקנון ההטבה
לקוחות מגוונים הנרשמים לחוגים לשנת הפעילות
תש"פ  2019-2020עד לתאריך ה 31 -לאוגוסט 2019
זכאים לקבל הטבה בסך של  9%הנחה ממחיר החוג המלא.
לפי התנאים הבאים:
 .1המבצע אינו חל על חוגי מחולה מגוונים אלון ,אלמה וארנון מגוונים נווה גן ,קאנטרי
מיוזיק מגוונים גולן ונווה גן ,תאטרון אורנה פורת ,בי"ס לאמנויות הבמה עוז מורג,
תכנית "כמו בגן" ,רוקדים את החיים ,טאיצ'י וצ'יקונג מגוונים אלון ,תיפוף לחולי
פרקינסון ,גאגא בקתדרה ועל קורסים וסדנאות.
 .2המבצע יסתיים בתאריך  .31.8.19לפעילויות הקתדרה יסתיים ב.29.8.19
 .3משתתף שיבטל את השתתפותו בחוג במהלך השנה ,ההטבה תתבטל ויגבו ההפרשים
בגינה.
 .4משתתף שביטל את השתתפותו בחוג אך מעוניין להירשם לחוג אחר באחד ממרכזי
מגוונים ,יוכל להירשם לחוג החדש ולקבל את הטבת הרישום המוקדם ללא קיזוז הפרשי
הגביה (ראה סעיף  )3והיה ותבוטל ההשתתפות בחוג יקוזזו הפרשי הגביה.
 .5נהלי ההרשמה של מגוונים חלים על הנרשמים במסגרת ההטבה.
 .6הזכאים לוועדת הנחות יקבלו את ההנחה מהמחיר המלא ולא יוכלו לקבל את הטבת
הרישום המוקדם.
 .7הנחות יינתנו לנרשמים במסגרת הטבת הרישום מוקדם בהתאם לנהלי הרישום.
ההנחה הנוספת לזכאים (בן משפחה שני ,בעלי תעודת נכות ,משפחות שכולות
וגמלאים) תינתן מהמחיר הנמוך לאחר קבלת ההטבה.
*מגוונים שומרים לעצמם את הזכות לשינויים ולהפסקת המבצע בכל עת
*ט.ל.ח

תקנון מבצע רישום  -ספטמבר
תקנון ההטבה
לקוחות הנרשמים לחוגים לשנת הפעילות תש"פ ()2019-2020
בין התאריכים 1-14.9.2019
זכאים לקבל הטבה בסך של  50%הנחה מעלות החוג בחודש ספטמבר.
לפי התנאים הבאים:
 .1המבצע אינו תקף לחוגי מגוונים הבאים :בית הספר למחול "מחולה" מגוונים
אלון ,בית הספר למחול אלמה וארנון מגוונים נווה גן ,בית הספר למוסיקה
קאנטרי מיוזיק מגוונים גולן ,בית הספר לאמנויות הבמה עוז מורג מגוונים אלי
כהן ,תאטרון אורנה פורת מגוונים גולן ,תכנית "כמו בגן" מגוונים נווה רסקו ונווה
גן ,תכנית רוקדים את החיים ,טאיצ'י ,צ'יקונג ,תיפוף מגוונים אלון ,כל פעילויות
הקתדרה רמת השרון.
 .2המבצע תקף בין התאריכים .1-14.9.2019
 .3אין כפל הטבות .מבצע זה אינו תקף ללקוחות אשר קיבלו הנחת רישום מוקדם.
 .4משתתף שביטל את השתתפותו בחוג במהלך חודש ספטמבר אך מעוניין
להירשם לחוג אחר באחד ממרכזי מגוונים ,יוכל להירשם לחוג החדש ולקבל את
הטבת ספטמבר*
*במידה והחוג החדש שבחר נכלל בתקנון ההטבה.
 .5נהלי ההרשמה של מגוונים חלים על הנרשמים במסגרת ההטבה.
 .6הזכאים לוועדת הנחות יקבלו את ההנחה מהמחיר המלא ולא יוכלו לקבל את
הטבת ספטמבר בהתאם לנהלי הרישום .ההנחה הנוספת לזכאים (בן משפחה
שני ,בעלי תעודת נכות ומשפחות שכולות) תינתן מהמחיר המלא של החוג.
* מגוונים שומרים לעצמם את הזכות לשינויים ולהפסקת המבצע בכל עת
* ט.ל.ח

