
 

 

 2019-2018חוגים לשנת  נהלי רישום

 

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד לקרוא בעיון את נוהלי 

 הרישום והתשלומים הבאים:

 -ותסתיים בתאריך ה 1.9.18 -בתאריך המרכזים רב תחומיים תחל  -שנת הפעילות במגוונים .1

30.6.19. 

המתורגם לעלות חודשית. הינו מחיר שנתי/ סמסטריאלי התשלום לחוגים/ לקורסים  .2

התשלום יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי, מיום 

 . 30.6.19 -הרישום ועד לסוף שנת הפעילות ב

בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה )ערבי חג, ימי חג וחופשת חוה"מ פסח כפי שמפורסמים  .3

 באתר מגוונים(, לכן בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם. 

 הרשמה טלפונית או באמצעות האינטרנט חוסכת זמן וטרחה! .4

חוגים במהלך השנה עקב  פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים. תתכן סגירת .5

 פרישת חלק מהמשתתפים או כל סיבה אחרת. כמו כן, בחלק מהחוגים קיים מספר מקסימום.

המחיר לחוגים אינו כולל ציוד אישי )לא יינתן כל פיצוי בגין ציוד אישי שנרכש עבור חוג  .6

 מסוים והחוג נסגר מכל סיבה שהיא(.

  ביטול הרשמה והחזר כספים: .7

 למזכירות מרכז מגוונים בו הודעה בכתבמשתתף רשאי להפסיק את השתתפותו בחוג ע"י  .א

 הוא משתתף. 

הביטול ייכנס לתוקפו בסוף החודש בו הוגשה בקשת הביטול בכתב. בתנאי שהבקשה  .ב

 לחודש.  25-הוגשה ואושרה לביטול עד ה

ים בגין ביטול לא יתקבלו הודעות ביטול בחודשים אפריל, מאי, יוני ולא יוחזרו כספ .ג

 השתתפות בחודשים אלו. 

 אין ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו.  .ד

 אין החזר שעורים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף.  .ה

 שעור המתבטל עקב היעדרות המדריך, נעשה כמיטב יכולתנו להחזירו במועד אחר.  .ו

 . אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים .ז

 אין אפשרות לבטל השתתפות במהלך קיום קורסים, סדנאות וקייטנות.  .ח

 ₪.  50בכל מקרה של החזר כספים בגין ביטול השתתפות יגבו דמי ביטול בסך  .ט

  :הטבת רישום מוקדם .8

 30/8/18תינתן לנרשמים עד ה  9%הרשמה מוקדמת בגובה הטבת 

 .רישום מוקדם  מבצע*בכפוף לתקנון 

 הנחות: .9

תינתן לנרשמים חודש ספטמבר עלות מ 50%הרשמה לחודש ספטמבר בגובה  א. הנחת

 .בחודש ספטמבר בלבד



 

 

 .רישום ספטמבר מבצע*בכפוף לתקנון       

 הנחה. 10% -הנחה לבן משפחה שני ומעלה לחוג אחד בלבד, במחיר הנמוך ביניהם .ב

 הנחה. 10% -גמלאים .ג

בכפוף להצגת אישורים. ההנחה תינתן ומעלה,  30%הנחה, לנכים בעלי נכות של  20% -נכים .ד

 בלבד(. 18לנכה עצמו ולמשפחתו הגרעינית בלבד )לילדים/אחים ההנחה תינתן עד גיל 

הנחה, בכפוף להצגת אישורים, ההנחה תינתן למשפחה הגרעינית  20% -משפחות שכולות .ה

 בלבד )קרבה ראשונה לנפטר(.

לנרשמים לתכנית ' לא רלוונטיות ה9א' עד 9ההנחות המצוינות בסעיפים ההטבות וכל  .ו

 בהרצאות ובאירועים חד פעמיים.ל"א, צהרונים, מעונות ופעוטונים, יו

 בכל מקרה אין כפל הנחות .ז

 ועדת הנחות: .ח

ניתן לפנות לועדת הנחות ע"י מילוי טופס ' ה9א' עד 9 פיםלקבלת הנחות מעבר למוגדר בסעי

ביא צילום של תעודה מזהה עם פרטי בקשה, שניתן לקבלו במזכירות מרכזי מגוונים )יש לה

נחות הינה לתושבי רמת הילדים ומסמכים המאמתים הכנסות ו/או אבטלה(. הזכאות לוועדת ה

 .השרון בלבד

 וועדת ההנחות אינה רלוונטית לצהרונים, מעונות, פעוטונים, הרצאות ואירועים חד פעמיים.

פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין -לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד .10

פעמית )מלבד קורסים וסדנאות(. במידה ונרשם, יחשב השיעור כחלק מהעלות  -ההשתתפות החד

 החודשית של אותו חוג. 

בחוגים, בסדנאות ובקורסים בהם מספר המשתתפים מוגבל, תהיה עדיפות לתושבי רמת  .11

 ן. השרו

  ההרשמה בכל מרכז לכל מרכזי מגוונים. .12

 

 

 


