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דף לנרשם
מועדון סיוף הפועל אשקלון ,בשיתוף היח' לטיפוח ספורטאים צעירים במשרד החינוך ועיריית
אשקלון.
מועדון הסיוף הפועל אשקלון אינו חוג.
דמי הרשמה חד פעמיים  .המשתתפים בפעילות נרשמים באיגוד הסיוף ומונפק להם כרטיס
משתתף שנתי המחייב בדיקות רפואיות וביטוח שנתי עפ"י חוק הספורט .ספורטאים הנוטלים
חלק בתחרויות בינלאומיות ,מונפק להם כרטיס שחקן של הקונפדרציה האירופאית ו/או
ההתאחדות העולמית בהתאם לסוג התחרות.
לאור כל זאת ישנן הוצאות קבועות המוטלות על המשתתפים שאינן תלויות במספר הימים
והחודשים בשנה בה התקיימה הפעילות .התעריף הנו אחיד לכל גיל ורמה .הוצאות מעבר
לתעריף ,יסובסדו על ידי המועדון.
דמי ההשתתפות באימונים כולל הסעות לתחרויות המועדון פעיל  10חדשים בשנה כמו שנת
הלימודים.
שבוע אימונים הנו בן  2יח' אימון בשבוע .ההשלמות לימי חג ומועד ואחרות בהן המועדון
סגור ,ניתנות בימי תחרויות נוספים עליהם אין גביה נוספת( .ברור כי גם אם הימים הנוספים
יעלו על כמות הימים המבוטלים ,לא תהיה גביה נוספת ).לא כולל מחנות אימון.
המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף על כך ללא חיוב נוסף .אין בכך כדי לחייב הודעה
מוקדמת.
ציוד .ספורטאים בתחילת דרכם עד שמוצאים את ייעודם כספורטאים בענף ,המועדון יספק
ציוד בסיסי מהמלאי.
א .עד גיל  .13לא כולל :להבים ,כפפות ,גרביים ,נעליים.
ב.

עד שלשה חדשים מעת ההרשמה עד גיל  . 17לא כולל :להבים ,כפפות ,גרביים ,נעליים.

דמי הרשמה חד פעמיים יעמדו על  ₪ 600לעונה אשר לא יוחזר בכל מקרה .אין זה משנה את
ההבדל בעלויות לעמותה לגילאים השונים.
דמי ההשתתפות באימונים בסך  ₪ 2800לעונה כולל הסעות לתחרויות מנוקדות.
(הפקדות בנק תתבצענה בסמוך לאמצע החודש  15ולסוף החודש  31המחאות בהתאם
לפקודת "עמותה לקידום הספורט באשקלון")
בסעיף זה ,ילד שני חינם (ילד והורה .שני ילדים)
בכבוד רב
שרלי אופלגר
שותפינו
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