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================================================ 
 הצהרת בריאות

 ________________ מצהיר בזאת כי אין לי כל בעיה רפואית המונעת ממני להשתתף בפעילות האמורה.אני המשתתף/ת .1
 יש בעיה רפואית כמפורט ______________________________ )מצ"ב אישור רפואי המאשר השתתפותי למרות הבעיה הרפואית(. .2

============================================================================== 

 עיקרי התקנון:

החל מחודש אוקטובר, אין להיכנס לחוג ללא הרשמה מוקדמת והסדרת . בחודש ספטמבר בלבד ניתן להגיע לשיעור ניסיון .1
 התשלום מראש על מנת למנוע אי נעימות מהמשתתף.

 פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים.  .2
לוקח בחשבון מעלות חודשית רגילה. המחיר  50%שר התשלום עבור חודש ספטמבר הינו כאמחיר החוג נקבע בחישוב שנתי,  .3

 )לוח חופשות מפורסם באתר כיוונים(. חופשות וחוגים
 החיוב בגין ביטוח, דמי רישום וציוד נלווה כגון תלבושות וחומרים )בהתאם לחוג(, נגבה בנפרד.  .4
 לחודש יחויב בעבור חצי חודש.  15. משתתף הנרשם לאחר ה לחודש יחויב בעבור חודש מלא 15משתתף הנרשם עד ה  .5
 תשלום באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי יתבצע באתר האינטרנט.  .6

 .בלבד תשלום באמצעות חיוב מידי באשראי, צ'קים, ה.קבע בנקאית או מזומן יתבצע במוקד רישום ושרות לקוחות
 וכו'. מילואים, מחלה, אירוע עירוני –השנה בגלל אילוצים כגון החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל שיעורים במהלך  .7

אין התחייבות השיעור יושלם למשתתפים או שיבוצע החזר.  סיבות טכניות,מהיעדרות מדריך או ביטול חוג במקרה של 
 להחזר שיעורים ביום ובשעה הקבועים לחוג. תיאום מפגש חלופי יעשה ע"י המדריך.

כספי בגין היעדרות מכל סיבה שהיא. במידה והפעילות תופסק בשל כוח עליון, הכספים יוחזרו  מובהר כי לא יבוצע החזר .8
 להורים ככל שיבוצע שיפוי לחברת כיוונים.

 לחברה שמורה הזכות לבטל השתתפות של משתתף מסיבות של הפרת משמעת, הפרעה או דרישה מנומקת של המדריך.  .9
 :נוהל רישום וביטול חוגים של חברת כיווניםביטול ההשתתפות בחוג יתאפשר רק בהתאם ל .10

  הודעה על פרישה מחוג היא באחריותם הבלעדית של החניכים או של ההורים ולא של המאמן או המדריך )הודעה למדריך
אינה מהווה הודעה על פרישה(. לא יבוצע החזר תשלומים ללא הודעה על ביטול/פרישה מחוג במועד וחתימה על טפסי 

 בלבד ) פרטי התקשרות בתחתית הטופס( רישום ושירות לקוחותביטול במוקד 
 .משתתף הפורש לאחר שני שיעורים )כולל ניסיון( לא יחויב כלל. במידה וממשיך בחוג המשתתף יחויב בגין שיעורים אלו 

  לחודש יחויב בעבור חודש מלא 15בחודש יחויב בעבור חצי חודש. משתתף הפורש לאחר ה  15משתתף הפורש עד ה . 
  יום או יותר, לאחר מועד הרישום, יחויב בדמי ביטול בסכום השווה לשכר לימוד של חודש נוסף )מחיר  60משתתף הפורש

 )לא כולל חוגי מאמאנט(מלא לפני הנחות(.

 לאחר תאריך זה יחויב המשתתף בתשלום עד סוף שנת פעילות החוגים, אין 31.3.19 -ניתן לפרוש ולקבל החזר עד לתאריך ה .
 )לא כולל חוגי מאמאנט( החזרים רטרואקטיביים ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול.

 חלפת חוג פרישה בגין סיבות רפואיות תזכה את המשתתף בזיכוי להשתתפות בחוגי החברה ברגע ההחלמה או אפשרות לה
 מיידית.       

  ימי עסקים. בכל מקרה לא יוחזרו דמי רישום וביטוח.  45החזרי כספים בגין ביטול/זיכוי יתבצעו תוך 

 אי הודעה על ביטול השתתפות בכתב ו/או אי הופעה לפעילות לא תהווה סיבה לביטול ההשתתפות והחזר כספים . 

ריך משיכת המחאות של הלקוח, יחויב הלקוח בדמי חיוב בעלות שוות במקרה של שינוי אמצעי תשלום לבקשת הלקוח, המצ .11
 ערך לגובה החיוב של חברת כיוונים ע"י הבנק.

בחן בוועדת הנחות בהתאם לסיבות יכל נרשם רשאי להגיש בקשה להנחה בחוגים עד חודש מיום הרישום לחוג. הבקשה ת .12
  א כל המסמכים הנדרשים, לא תידון בוועדה. אליה. יובהר, כי בקשה שתגיע לל הבקשה והמסמכים המצורפים

)במידה  מלא מיום תחילת הפעילותתשלום הסדר מותנית ב, בדבר הנחה הועדה התקבלה החלטת, טרם בחוג השתתפות
ההנחה תחול על שכר הלימוד לחודש בו הוגשה הבקשה ובלבד,  (.היא תחול גם על התשלום הראשון, ותאושר הנחה
בחודש, אישור ההנחה יהא תקף לחודש העוקב. כך לדוגמא: בקשה  20. בקשה שהוגשה לאחר בחודש 20-שהוגשה עד ל

באוקטובר  21באוקטובר ואושרה, חישוב ההנחה יחול מחודש אוקטובר ואילך. ואילו בקשה שהוגשה ב 19שהוגשה ב
 ואושרה, ההנחה תחול החל מחודש נובמבר ואילך. 

הפעילות והמשתתפים ולעשות שימוש בצילומים אלה ע"פ שיקול דעתה וזאת  מובהר כי המשתתף מאשר לכיוונים לצלם את .13
 לצרכי יח"צ והגברת המודעות הציבורית לפעילות המתקיימת. 

ונים., כולל מסרונים, דוא"ל ועדכונים באמצעי התקשורת השלכיוונים שמורה הזכות להעביר ללקוחותיה דברי פרסום  .14
 אפ ועוד. וואטס

 
 .י את התקנון המלא המופיע במלואו באתר כיוונים וחתימתי מהווה את הסכמתי לתנאים האמורים בוהריני מאשר כי קראת

 תאריך : _________________       חתימה ___________________                  שם הלקוח___________________   
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