
  

  

   
 

 תקנון והצהרה 

 מרכז יזמות וחדשנות חינוכי קהילתי  -האולם  

 : פעילויות באולםהרשמה, תשלום וגבייה ל .1
 הרישום והתשלום לפעילות הם מראש לכל תקופת הפעילות. •
מותנה במספר נרשמים מינימלי לפי החלטת הנהלת הפעילות פתיחה וקיום  •

, לאחד קבוצות, או לשנות  פעילותלהפסיק את ההמרכז. להנהלת המרכז הזכות 
 במהלך השנה על פי שיקול דעתה ובהודעה מוקדמת מראש.פעילות את זמני ה

 - משתתף או משתתפת ייחשבו רשומים אך ורק לאחר סיום תהליך ההרשמה  •
 הרשמה באתר, מילוי הטפסים והעברת התשלום. 

במידה ולא תתבצע הרשמה,  .  פעילותשיעור הניסיון יכלל בתשלום הראשון ל •
 שיעור הניסיון יהיה ללא תשלום.

אינה כוללת בתוכה ימי חופשה וחגים, התשלום  הפעילות העלות השנתית של  •
 החודשי קבוע ואין זיכויים והשלמות. 

הוא חודשי וישולם באמצעות הוראת קבע בבנק או  פעילות התשלום עבור ה  •
 בכרטיס אשראי. 

בכרטיס האשראי שלא יכובד, ייגבה שוב בחודש  תשלום בהוראת קבע ו/או  •
לאחריו. באם גם תשלום זה לא יכובד, על בעל החוב לשלם את חובו לאלתר  

 במזומן. 

 

 ביטול השתתפות והחזר כספי:  .2
תימסר בכתב,  פעילות בקשה להחזר כספי עבור הפסקת השתתפות/הקפאת ה •

לגבי  ודש לח 20-הבקשה תתקבל עד האו בדואר אלקטרוני למנהלת המרכז. 
 החודש העוקב.  

לא יתקבלו ביטולים בטלפון   -החזר הכספים יבוצע באישור מנהלת המרכז בלבד   •
 או דרך המדריך.  

הסכום להחזר הוא הסכום ששולם, בניכוי דמי תקופת הפעילות שבוצעה, הכוללת  •
-בקשה שהתקבלה לאחר ה  -את החודש בו נתקבלה הבקשה. למען הסר ספק 

 לחודש, יחויב גם החודש הבא בתשלום מלא. 20
 יכולה להיעשות למשך חודש אחד רצוף בלבד בשנה.  פעילותהקפאת ה •
יוחזר תשלום מלא בניכוי דמי  -כל פעילות המופסקת או מבוטלת בידי המרכז  •

 הפעילות שבוצעה.  
בשל כוח עליון )אסונות טבע, מלחמה פעילות  המרכז רשאי שלא להפעיל את ה •

 במקרים כאלו לא יינתן החזר כספי.  וכדומה(.
שלושה חודשים לפי סיום הפעילות השנתית לא יתקבלו בקשות   •

 , ולא יוחזרו כל דמי השתתפות עקב כל סיבה שהיא.פעילותלהפסקת/הקפאת ה
אין השלמת שיעורים או החזר כספי בגין היעדרות המשתתף או המשתתפת, אלא  •

 רלוונטיים.במקרים חריגים בלבד, ובצירוף המסמכים ה
 אין החזר כספי ו/או שיעורי השלמה בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים.  •



  

  

   
 

ניתן להמיר את ההחזר הכספי בזכות לפעילות אחרת, או לפעילות עתידית במרכז   •
 על בסיס מקום פנוי ובאישור מנהלת המרכז.

 אין כפל הנחות.  •
וחוק   2010-ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א •

 1198-הגנת הצרכן, התשמ"א

 

 הנחיות כלליות:  .3
 בנוכחות מדריך בלבד.הכניסה לכלל הפעילויות   •
 כניסה עם מזון או משקאות אסורה בהחלט. •
 יש להישמע להנחיות צוות המרכז בזמן השהות במבנה ובשטח המרכז.  •
 אין לעשן ואין לשתות אלכוהול בתחומי המרכז. •
הנהלת המרכז רשאית להרחיק מפעילות כל משתתף ומשתתפת המפריעים   •

 למהלך התקין של הפעילות.
ות לשנות ולהפסיק את התכנית או להחליף מדריך על פי  למרכז שמורה הזכ •

 שיקול הנהלת המרכז. 
אישור לגבי צילום ילדים : הנני מאשר/ת/ לא מאשר/ת )הקפ/י בעיגול( למרכז   •

החדשנות והיזמות לצלם את ילד/תי במסגרת התכנית, ולהשתמש בצילומים 
 לצורך פרסומי המרכז. על החתום: _______________ 

ות: הנני מצהיר/ה בזאת כי בריאותי ו/או בריאות ילדי הרשומים  הצהרת בריא •
בפעילות המרכז תקינה, ואין שום מניעה או מגבלה רפואית להשתתפות בפעילות. 

 במידה וקיימת מגבלה כלשהי חלה חובה לצרף אישור רפואי.

 

 

כל זמן   אני מאשר/ת את נוהלי ההרשמה הכתובים למעלה, וידוע לי כי נהלים אלו יהיו תקפים
 שאני ו/או בן/בת משפחתי, שבעבורם/ן ניתן האישור, משתתפים בפעילות כלשהי של המרכז.

שם: ______________    תאריך:_________________    
 חתימה:__________________ 

 

 אנו מאחלים לכולם/ן שנת פעילות מהנה ופוריה! צוות האולם. 

 

 


