תקנון ונהלי הרשמה
לבית הספר התעמלות אומנותית עירוני התעמלות מכבי ג'ים.
*שנת פעילות בבית הספר מתקיימת בין חודשים ספטמבר עד יוני ,למעט ערבי חג ,ימי חג וחול המועד פסח.
*מחירי החוג מחושבים עפ''י עלויות הביצוע בפועל .החופשות בחגים שבהן אין פעילויות.
כמפורט בלוח חופשות ,נכללים בעלוית החוג.
*הבית הספר מתחייב למינימום  70שיעורים בשנת הפעילות באימונים דו-שבועי ו 105שיעורים באימונים
שלוש-שבועי.
*ההרשמה לבית הספר הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.
*התשלום בגין פעילות הינו תשלום חודשי,משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
*הנהלת בית הספר תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות ,לבטל או לאחד קבוצות
בהתחשבות מרבית במשתתפים.

אופן התשלום:
 .1דמי שימוש בגדי גוף בתרגילים קבוצתיים  100ש''ח לשנה – בתשלום של חודש ספטמבר.
 .2יש לשלם מראש  10תשלומים שווים עבור כל שנה ע''י הפקדת צ'קים דחויים לפקודת מכבי
ג'ים.
 .3התשלום בכסף מזומן לא פחות עבור  3חודשים מראש.
.4

החזרת כסף תתבצע אך ורק בהודעה מראש בכתב להנהלה חודש לפני הפסקת
הפעילות.

.5

אי השתתפות באופן מלא בחוג אינה פוטרת מתשלום מלא.

 .6אין החזר כספים למעט במקרים הבאים -אבל,אשפוז מוכח,העתקת מקום מיגורים או ביטול
החוג ביוזמת ההנהלה.
 .7לא יתבצעו החזרי ימי פעילות שיתבטלו עקב ערבי חגים וחגים ,ימי אבל לאומי או שביתות,
יוחזרו רק ימים בהם ביטול החוג נבע ממחלת המאמנת.

ביטול השתתפות:
*בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב אצל מאמנת
ראשית או מזכירה של בית הספר התעמלות אומנותית מכבי ג'ים.
בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא אישור הביטול .משתתף אשר לא יהיה בידיו
טופס ביטול חוג מאושר ייחשב כמו שהמשיך להשתתף באימונים.וימשיך לגבות
ממנו תשלום מלא.
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*לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך מדריך!
*מועד אחרון להגשת בקשה לביטול יהיה  , 31.03.2017לאחר התאריך הנ''ל
יחויב המשתתף עד סוף שנת פעילות.
*אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית!

שעות האימונים:
יש להקפיד להגיע  10דקות לפני האימון
האימון על שטיח מתבצע רק בנעלי חצי או גרביים
אין לעלות על שטיח יחפות או בנעליים
בקבוקי שתיה להניח על שולחן מסומן בשם.
בחופשים סוכות ,חנוכה ,פסח :
האימונים יתקיימו בשעות הבוקר בין שעות  11:00 – 9:00בימים רגילים של קבוצה ,וקיימת
אפשרות מחנה אימונים בין שעות  16:00 – 8:00בתוספת תשלום
לילדי הגן – אימונים בשעות רגילות .
)חול המועד פסח אין אימונים לקבוצות מתחילות(
קיץ  -יתקיימו מחנה אימונים בין שעות  16:00 – 8:00בתוספת תשלום.

להורים אסור לשבת באולם הספורט בזמן האימון!
תלבושת לאימונים:
קיץ – בגד גוף או שורט\טייץ וחולצה או גופיה צמודה לגוף בצבע שחור
בחורף – בגף גוף וטייץ או טייץ וחולצה שרבול ארוך צמוד לגוף בצבע שחור
תסרוקת – שיער אסוף בגולגול
ציוד – מכשירים על פי תאום עם מאמנת

השתתפות בתחרויות והופעות:
על בנות מגיל  8חובה להשתתף לפחות ב  4תחרויות בשנה
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דמי השתתפות בתחרות או הופעה בין  60 – 30ש''ח )לשלם  3ימים מראש לפני תחרות(
כמו כן קיימות תחרויות בינלאומיות בארץ ובחול  -דמי השתתפות ,כרטיס ,שהיה על חשבון
ההורים.

לכל משתתפת בתחרות או הופעה יהיה ציוד הבא:
בגד גוף לתחרות ,בגד גוף תחתית ותלבושת לחימום,נעלי חצי,מכשירים,
סיכות "סבתא",תיק-תק,קוקיות,גומיות,מסרק,ג'יל לשיער,איפור.
על הורים לדאוג שלמתעמלת יהיו מכשירים אישיים ולפחות בגד גוף אחד לתרגיל אישי.
לתרגילים קבוצתיים בנות יקבלו בגד גוף לתחרות בתרגילים קבוצתיים )חייב להחזירו בתום
התחרות(
עבור דמי שימוש  100ש''ח לשנה ממחסן בית הספר שישולם בתשלום השני בזמן ההרשמה.
קיימת אפשרות לקבל בגד גוף לתרגיל אישי עבור  50ש''ח לכל התחרות )חייב להחזירו בתום
התחרות(

כמו כן יש אפשרות לארגן הסעה מרוכזת לתחרות והופעות ההרשמה ותשלום
מראש.

פעילות חברתית:
הווי קבוצתי – חגיגת ימי הולדת בסוף האימון בתאום עם מאמנת,מסיבות חגים וסוף השנה
בהודעה מהמאמנת.

בדיקת רפאוית:
לפי החוק של מנהל הספורט ישראל כל ספורטאי מחוייב לעבור בדיקת רפאוית ע''י מכון מוכר של
איגוד ההתעמלות בישראל.
הבדיקה בתשלום נוסף של מכון.
התאריך ומקום הבדיקה יתמסר בהמשך.
אנא להביא צילום ספח ת.ז.
תמונת פספורט של מתאמלת
אישור רפאוי
כל המסמכים יאברו להרשמה באיגוד התעמלות בישראל!
נשמח לראותכם לוקחים חלק בגיבוש ושיתוף פעולה ,עידוד ומאמץ!
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אישור צילום:
*הנני מאשר לצלם את בתי במהלך הפעילות או מופעים ותחרויות למטרת פרסום הענף
הצהרת ההורה על בריאותו של מתעמל לשנת . 2016-2017
אני מצהיר\ה כי:
לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבתי להשתתף באימונים בהתעמלות אומנותית.
שם מתעמלת ...................................שם ההורה ...............................ת.ז............................ .
חתימה ..............................
תאריך........................................ :

הרשמה ותשלום:
לריסה דשבסקי נייד:

0528791911
מאמנת ראשית
אנג'לה פלדמן
נייד:

0522369817

טופס ביטול פעילות בחוג התעמלות אומנותית
שנת .2018 - 2017
בית הספר להתעמלות אומנותית עירוני התעמלות מכבי ג'ים ק.ביאליק
פרטי הורים:
שם משפחה  ................................שם פרטי  ...................................ת.ז ............................
כתובת  ........................................מס' נייד .........................................
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בקשה להחזר תשלום.
פרטי המתעמלת:
שם משפחה  ................................שם פרטי ...................................
הנני מבקש \ ת להודיע על סיום השתתפות בתי החל מיום ...........................................

ידוע לי כי:
.1ביטולים מתקבלים רק עד 31.03.2018
 .2הנני מחויב \ ת לשלם את כל חודש ההודעה ,ההחזר יתבצע בהתאם לתקנון ההרשמה.
 .3אין החזרים רטרואקטיבים.

תאריך מילוי בקשה .....................................................

חתימה .....................................................

_________________________________________________________________________________
אישור מאמנת ראשית

מאושר \ לא מאושר

נימוקים ........................................................................................................................................................
.....
צקים להחזר  ................................................................סכום .....................................................
שם .............................................חתימה  ...........................................תאריך ........................................
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