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 פרטים אישיים של הורי החניך/ה:
  נייד:    ת"ז    שם האב  )פרטי ומשפחה( :  

   
  נייד:    ת"ז    שם האם )פרטי ומשפחה(  :  

    
  טלפון בית:                מס' בית              רחוב

     
 -)שדה חובה      @     כתובת דוא"ל:

 להתקשרות במהלך השנה(
 :פרטי הנרשם/ת

תאריך לידה:  ______ ____מין:   ז / נ      מספר זהות:        שם הילד/ה:
  ___ 

    :שם בית ספר            :גיל     כיתה:
הרשמה לחוג:  _________________  במוקד: _____________ מדריך:  ________________ החל 

 .____.____2020 מתאריך :
=======================================================================

======== 
 הצהרת בריאות

אנו הורי המשתתף/ת________________ מצהירים בזאת כי לבננו/בתנו אין בעיה רפואית כלשהיא  .1
 המונעת ממנו/ה להשתתף בפעילות האמורה.

רפואית כמפורט ______________________________ )מצ"ב אישור רפואי לבננו/בתנו יש בעיה  .2
 המאשר השתתפותו/ה למרות הבעיה הרפואית(.

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

 עיקרי התקנון:
ותסתיים ביום רביעי, כ' בתמוז  18/10/2020שנת הפעילות תשפ"א תחל ביום ראשון, ל' בתשרי תשפ"א,  .1

 )למעט אם צוין אחרת(. 30/6/2021תשפ"א, 
בלבד. החל מהשבוע השני, הכניסה לחוג מחייבת רישום והסדרת  בשבוע הראשוןניתן להגיע לשיעור ניסיון  .2

 התשלום מראש. אנא, הימנעו מאי נעימות. 
 פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים.  .3
 חיר החוג נקבע בחישוב שנתי. המחיר לוקח בחשבון חופשות וחגים )לוח חופשות מפורסם באתר כיוונים(.מ .4
 החיוב בגין ביטוח, דמי רישום וציוד נלווה כגון תלבושות וחומרים )בהתאם לחוג(, ייגבה  בנפרד מעלות החוג.  .5
לחודש יחויב   15רשם לאחר ה  לחודש )כולל( יחויב בעבור חודש מלא. משתתף הנ  15משתתף הנרשם עד ה   .6

 בעבור חצי חודש. 
 תשלום באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי ובהרשאה לחיוב חשבון בנק, יתבצע באתר האינטרנט.  .7

תשלום באמצעות חיוב מיידי באשראי, צ'קים, או מזומן יתבצע במוקד רישום ושירות לקוחות בתיאום מראש 
 בלבד.

מילואים, מחלה, אירוע  –ל שיעורים במהלך השנה בשל אילוצים כגון  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבט .8
עירוני וכו'. במקרה של היעדרות מדריך או ביטול חוג מסיבות טכניות, השיעור יושלם למשתתפים או שיבוצע 
החזר, בכפוף לשיקול דעתה של החברה. אין התחייבות להחזר שיעורים ביום ובשעה הקבועים לחוג. תיאום 

 פגש חלופי יעשה ע"י המדריך. מועד למ
חברת  בעקבות משבר הקורונה,  ,מוסמכת רשות של הנחיות עקב מפגשים לקיים יהיה ניתן לא בהם במקרים .9

מפגשים פרונטליים במוקדים  במקום מקוון( (וירטואלי באופן החוגים לקיים את  תכניות כיוונים רשאית
 .החוג המלאה עלות את יחוייב לשלם והמשתתף  ,מהתכנית כחלק ייחשבו הקהילתיים, ואלו

מובהר כי לא יבוצע החזר כספי בגין היעדרות מכל סיבה שהיא לרבות בידוד. במידה והפעילות תופסק בשל  .10
 כוח עליון, הכספים יוחזרו להורים ככל שיבוצע שיפוי לחברת כיוונים.

עת, הפרעה או דרישה מנומקת לחברה שמורה הזכות לבטל השתתפות של משתתף מסיבות של הפרת משמ .11
 של המדריך. 

 :ביטול ההשתתפות בחוג יתאפשר רק בהתאם לנוהל רישום וביטול חוגים של חברת כיוונים .12

מתן הודעה על פרישה  מחוג הינה באחריותם הבלעדית של החניכים או של ההורים ולא של המאמן או  •
בוצע החזר תשלומים ללא הודעה על המדריך )הודעה למדריך אינה מהווה הודעה על פרישה(. לא י

ביטול/פרישה מחוג במועד וחתימה על טפסי ביטול במוקד רישום ושירות לקוחות בלבד ) פרטי התקשרות 
 בתחתית הטופס(. יש לוודא קבלת הבקשה במוקד רישום.

המשתתף משתתף הפורש לאחר שני שיעורים )כולל שיעור ניסיון( לא יחויב כלל. אם החליט להמשיך בחוג  •
 יחויב בגין שיעורים אלו.

 משתתף הפורש במהלך החודש, יחויב בעבור חודש מלא.  •
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יום או יותר,לאחר מועד הרישום,יחויב בדמי ביטול בסכום השווה לשכר לימוד של חודש  60משתתף הפורש  •
 נוסף)מחיר מלא לפני הנחות(

יחויב המשתתף בתשלום מלא עד  לאחר תאריך זה .28.2.2021 -ניתן לפרוש ולקבל החזר עד לתאריך ה •
סוף שנת פעילות החוגים. אין החזרים רטרואקטיביים ולא יבוצע החזר בגין התקופה שלפני מתן ההודעה 
בכתב על הביטול. אם עלות החוג כוללת תשלום בגין הפקת סוף שנה, החזר בגין ההפקה יבוצע באופן יחסי 

 אולם , הגברה וכו'(. לאחר קיזוז הוצאות שבוצעו מתשלום זה )תלבושות,

פרישה בגין סיבות רפואיות תזכה את המשתתף בזיכוי להשתתפות בחוגי החברה לאחר ההחלמה או לשיבוץ  •
 בחוג אחר.

 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. 

במקרה של שינוי אמצעי תשלום לבקשת הלקוח, המצריך משיכת המחאות של הלקוח, יחויב הלקוח בדמי  .13
 חיוב בעלות שוות ערך לגובה החיוב של חברת כיוונים ע"י הבנק.

הגיש בקשה להנחה בחוגים עד חודש מיום הרישום לחוג. הבקשה תיבחן בוועדת ההנחות כל נרשם רשאי ל .14
בהתאם לסיבות הבקשה והמסמכים המצורפים אליה. יובהר, כי בקשה שתגיע ללא כל המסמכים הנדרשים, 
לא תידון בוועדה.  השתתפות בחוג, טרם קבלת החלטת הוועדה בדבר הנחה, מותנית בהסדר תשלום מלא 

תחילת הפעילות )במידה ותאושר הנחה, היא תחול גם על התשלום הראשון(. ההנחה תחול על שכר מיום 
בחודש,  20בחודש. בקשה שהוגשה לאחר  20-הלימוד לחודש בו הוגשה הבקשה ובלבד, שהוגשה עד ל

 אישור ההנחה יהא תקף לחודש העוקב. 
המשתתפים ולעשות שימוש בצילומים מובהר כי המשתתף מאשר לחברת כיוונים לצלם את הפעילות ואת  .15

 פי שיקול דעתה וזאת לצרכי יח"צ והגברת המודעות הציבורית לפעילות המתקיימת. -אלה על
לכיוונים שמורה הזכות להעביר ללקוחותיה דברי פרסום ועדכונים באמצעי התקשורת השונים. כולל מסרונים,  .16

 דוא"ל וואטסאפ ועוד.
 דע פרסומי ו/או שיווקי, מאת חברת כיוונים. כן  / לא )סמן את הבחירה(בחתימתי זו אני מאשר/ת קבלת מי  .17

 
הריני מאשר/ת כי קראתי את התקנון המלא המופיע במלואו באתר כיוונים וחתימתי מהווה את 

 הסכמתי לתנאים האמורים בו.
:  שם הלקוח___________________                  חתימה ___________________       תאריך

_________________ 
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