
 

 

 2202-2120 בפ"תש  חוגים לשנת נהלי רישום

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

למעט  . 30.6.22 -ה ותסתיים בתאריך   1.9.21 -מרכזים רב תחומיים תחל בתאריך ה-שנת הפעילות במגוונים .1

 . 31.7.22שממשיכים עד  חוגים שהוגדרו מראש

, משמע שהתשלום הינו עבור כמות שיעורים  ם הינו מחיר שנתי/ סמסטריאליסי ורהתשלום לחוגים/ לק .2

יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י   השנתי/ סמסטריאלי התשלום מובטחת במהלך שנת/ סמסטר לימוד.

   .מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי

 .  30.6.22 -ועד לסוף שנת הפעילות בבחוג החיוב הינו החל מתחילת הפעילות 

בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה )ערבי , שלהם אנו מתחייביםחוג יש את מס' המפגשים השנתי ל לכ .3

חג, ימי חג וחופשת חוה"מ פסח כפי שמפורסמים באתר מגוונים(, לכן בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא 

 יינתן זיכוי בגינם.  

 ימי פעילות בשנה: בת להעניק כמות שיעורים/רשת מגוונים מתחיי .4

 מפגשים לאורך השנה.  37ת חד שבועית:  ילובפע

 מפגשים לאורך השנה. 76בפעילות דו שבועית: 

 מפגשים לאורך השנה. 115בפעילות תלת שבועית: 

אלמה וארנון ן, , קאנטרי מיוזיק מגוונים גולחוגי מחולה מגוונים אלוןליגות התחרותיות, נתונים אלה אינם תקפים ל .5

 . דאנס מגוונים נווה גן 

 זים כספיים על חגים/ ימי זיכרון/ טיולים/ חיסורים/ מחלות ו/או היעדרויות של המשתתף. וקיזאין  .6

לרשותכם   מגוונים עומד קוחות של רשת ד שירות הלמוקלחוגים הינה באתר מגוונים בלבד. רשמה הה .7

 פרטים נוספים. תמיכה ול

השנה עקב פרישת חלק  הלךבמ תתכן סגירת חוגים. פר מינימלי של משתתפיםוג מותנית במסכל ח פתיחת .8

 משתתפים .  מקסימוםמינימום ומהמשתתפים או כל סיבה אחרת. כמו כן, בחלק מהחוגים קיים מספר 

י/תשתתף בקבוצה  המשתתף/תיש חוגים שהרישום אליהם מותנה במבחן כניסה, זאת כדי לוודא שאכן 

 תם ויכולתם.המותאמת לרמ

בגין ציוד אישי שנרכש עבור חוג מסוים והחוג נסגר מכל פיצוי   תן כלישי )לא יינא לחוגים אינו כולל ציודהמחיר  .9

 סיבה שהיא(. 

 יה נוספת בגין מופעי סוף שנה ותלבושות.יתכן גבתבחלק מהחוגים  .10

 -דב בגין ההשתתפות החפעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחוי-לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד .11

קורסים וסדנאות(. במידה ונרשם, יחשב תכנית "כמו בגן", , פרטניים  הזיקמוטי לשיעורי ונהנ"ל לא רלופעמית )

 אין כניסה לחוגים ללא מילוי הצהרת בריאות. השיעור כחלק מהעלות החודשית של אותו חוג. 

 . שרמה" עדיפות לתושבי המשתתפים מוגבל, תהיה  מס'בחוגים, בסדנאות ובקורסים בהם  .12



 

 

ריכים שלא יוכלו לקיים שיעור או לחלופין למורה שלא יוכל  למדמקום העמיד ממלא ל רשת מגוונים רשאית .13

 להמשיך הוראתו.

 רשת מגוונים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת ובכל עת והתקנון המעודכן הוא שיחול. .14

 

 ביטול הרשמה והחזר כספים: 

למוקד שירות הלקוחות  בלבד ילבמית ביטול דעהושליחת ותו בחוג ע"י הפסיק את השתתפרשאי לשתתף מ .1

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

 חוזר ללקוח. במיילקבלת ההודעה 

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

   לחודש ועד תום החודש תיכנס לתוקפה החל מתום החודש שבא לאחריו. 26-בין ה

 ני לא ניתן לבטל הרשמה. יו -, כלומר בחודשים אפריל25/3/2022הינו  מההרשמועד אחרון לביטול  .3

   אין ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו. .4

 ף. בגין היעדרות המשתת עורים או החזר כספיםיאין החזר ש .5

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

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

 אין אפשרות לבטל השתתפות במהלך קיום קורסים, סדנאות וקייטנות.   .8

 

 הנחות: 

 : ין חוג שני של אותו המשתתף בחוגיםנחה בגה

 חוג הראשון(. ה ל חוג )כולללכ 5%ם ומעלה, תינתן הנחה של במקרה בו משתתף נרשם לשני חוגי .1

 וטל אחד החוגים.  זו תתבטל כאשר יב חההנ .2

מסלול תחרותי  מרכזי למידה, קאנטרי מיוזיק מגוונים גולן, הנחה זו לא בתוקף לתוכנית יול"א, צהרונים, פעוטון,   .3

 פעמיים.  עים חדת השרון, אירוצאות קתדרה רמקורסים והרמחולה,

 אין כפל הנחות.  .4

 : גרעינית תתף שני ומעלה מאותה משפחהגין מש הנחה ב

)כולל החוג   חוג לכל 5%משפחה בחוגים, תינתן הנחה של  ותהתתף שני ומעלה מאבמקרה בו נרשם מש .1

 הראשון(. 

 הנחה זו תתבטל כאשר ילד אחד מבטל את ההשתתפות ואין יותר מבן משפחה אחד שמשתתף בחוג. .2

 ורים וילדיהם. משפחה גרעינית בלבד, ה ההנחה ניתנת לבני .3

מרכזי מסלול תחרותי מחולה, קאנטרי מיוזיק מגוונים גולן, טון,  נים, פעוצהרו"א, כנית יולהנחה זו לא בתוקף לת .4

 רועים חד פעמיים. קתדרה רמת השרון, אי קורסים והרצאותלמידה, 
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 אין כפל הנחות.  .5

 , קייטנות:םהנחות מיוחדות: נכים, משפחות שכולות וגמלאים לחוגי

ה ההנח  .ח לאומימביטו רוהצגת אישומעלה, בכפוף ל 30%של ם בעלי נכות הנחה לנכי 20% –הנחה לנכים  .1

 בלבד.  21ד גיל נכה עעצמו, לבת זוגו ולילדים/ אחים של הילד התינתן לנכה 

 ,ההנחה תינתן לבת/בן הזוג של הנפטר הנחה, בכפוף להצגת אישורים. 20% –למשפחות שכולות  הנחה .2

 .בלבד 18ולילדים/אחים של הנפטר עד גיל 

 .10% -גמלאיםהנחה ל .3

 ם. ישורילהצגת א בכפוף  20% -שואה הנחה לניצולי .4

 פעמיים ובהרצאות.  פעוטון, באירועים חדהנחות מיוחדות אלו לא בתוקף בתוכנית יול"א, בצהרונים, ב .5

 .בכל מקרה אין כפל הנחות .6

 ועדת הנחות: 

ת ום של תעודהביא ציל)יש לות קד שירות הלקוחבמומילוי טופס בקשה, שניתן לקבלו  ע"י  עדת הנחותוניתן לפנות לו

 . י רמת השרון בלבדהמאמתים הכנסות ו/או אבטלה(. הזכאות לוועדת הנחות הינה לתושב יםומסמככולל ספח, זהות 

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

 . d@migvanim.commoke, 1000760-03ד המוקאל  שה להנחה או לפרטים בנושא יש לפנותשליחת טופס בקל

 : רישום מוקדם הטבת

הנחה ממחיר  5%של  הטבהזכאים ל 31.8.21 עד לתאריך בפ" תשלחוגים לשנת  הנרשמיםמגוונים  לקוחות
 החוג המלא.

 

 ים הבאים:  התנאלפי 

  קאנטרי מיוזיק גןן מגוונים נווה אלמה וארנו אלון, מגוונים מחולהגי וחליגות תחרותיות, על  בצע אינו חלהמ .1

תוכנית קצב החיים בי"ס לסייף מגוונים אלון, תכנית "כמו בגן", , מגוונים גולן , תאטרון אורנה פורתמגוונים גולן

 סים וסדנאות.רועל קו רמת השרון  קתדרה זי למידה,מרכ ,חולי פרקינסוןמתמודדים עם ל

 .  31.8.21 יים בתאריךמבצע יסתה .2

בטל ויגבו ההפרשים ההטבה תתמכל סיבה שהיא, ג במהלך השנה, את השתתפותו בחומשתתף שיבטל  .3

   בגינה.

חוג  י מגוונים, יוכל להירשם ל באחד ממרכז משתתף שביטל את השתתפותו בחוג אך מעוניין להירשם לחוג אחר .4

יקוזזו   חוגהבוטל י( והיה ו3עיף ביה )ראה סהפרשי הגקדם ללא קיזוז  וולקבל את הטבת הרישום המהחדש 

 גביה.הפרשי ה

 הנרשמים במסגרת ההטבה. נהלי ההרשמה של מגוונים חלים על  .5

 הרישום המוקדם. בל את הטבת כאים לוועדת הנחות יקבלו את ההנחה מהמחיר המלא ולא יוכלו לקהז .6

וספת לזכאים )בן  . ההנחה הני הרישוםקדם בהתאם לנהלוים במסגרת הטבת הרישום מתנו לנרשמניהנחות י .7

לאחר קבלת ( תינתן מהמחיר הנמוך ואהוניצולי ש גמלאים, משפחות שכולות, נכותי, בעלי תעודת נמשפחה ש
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 ההטבה. 

 
 :קורונה  תקופתב

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

 .פסולותבק החוגים את נקיים הנחייה ותהיה הבמיד  .2

 ,הרגילה םבמתכונת יםפועל סגרת המ/החוג עוד כל ,צהרון/יול"א/בחוג השתתפותו בטלל מחליט ותלמיד במידה  .3

 .תקפים זה במסמך לעיל ינים מגוונים המצו חוגי של הביטול תנאי

 ניתן  ולא במידה ם,וז במתכונת םלמשתתפי ועברפעילות תה וד,דבבי לשהות נאלצים םמשתתפיה וכל במידה .4

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

  .בזמן הבידוד להתקיים

החוג ממשיך להתקיים, לא יתקבל החזר עבור תקופת הבידוד אלא אם כן,  במקרה ומשתתף נכנס לבידוד ו

 גוונים.בגלל פעילות באחת ממסגרות מהבידוד נגרם 

 

,  זום במתכונת אותו לקיים ניתן שלא חוג ,זום למתכונת יעברו וגיםהח  ם,חוגי הקפאת על הנחייה ויוצאת במידה .5

 במהלך המפגשים את חזירתקופה ותה בתום והתקיימ שלא החוג מפגשי מספר  את ללקתש רשת מגוונים

 למפגשי תאםבה הלקוחות את  זכהת מגוונים  רשת ם,המפגשי את להחזיר ניתן ולא במידה .יליו חודש/השנה

 .יםלהתקיאמורים  שהיו החוג

 
 
 
 
 


