תקנון
נהלי הרשמה
הצטרפות ותשלום לפעילות החוגים מהווה הסכמה לתקנון.

פעילות החוגים תחל ב 01.09.18-ותסתיים ב( 30.6.19-למעט חוגים שמצויין באתר
אחרת)
במהלך השנה יתקיימו בחוג חד שבועי  37שעורים ובחוג דו שבועי  74שעורים( .החופשות נלקחו
בחשבון בתמחור עלות החוג).
החוגים לא יתקיימו בחגים ובימי זיכרון (על פי לוח החופשות).
פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים – מספר המשתתפים משתנה מחוג לחוג.
במידה ובמהלך השנה יצטמצם מספר המשתתפים מתחת למספר המינימלי שנקבע ,יופסק החוג
או לחילופין יאוחד עם חוג אחר.
תינתן עדיפות למקדימים להירשם.
משתתף שהיה בשיעור ניסיון ולא הסדיר הרשמתו לחוג ,לא יוכל להמשיך ולהשתתף בשיעורים.
המקום אינו מובטח
משתתפי החוגים יהיו באחריות ההורים עד תחילת הפעילות ומרגע סיומה.
המרכז רשאי להביא מדריך מחליף בכל עת.
חוגים המתבטלים בשל מזג אויר גשום יוחזרו במהלך חופשות אלא אם נכתב אחרת.
תשלומים
ההשתתפות בחוגים מותנית בהסדרת התשלומים לכל החודשים עד סוף השנה.
המחירים בחוברת הינם לשנת פעילות מלאה ,אלא אם מצוין אחרת.
ניתן לשלם בכרטיס אשראי בחלוקה שווה ללא ריבית עד תחילת יולי .2019
ניתן לשלם בהמחאות דחויות לתאריך ה – 10בכל חודש.
אי השתתפות בשיעורים ,אינה פוטרת מתשלום עבורם.
דמי הרשמה בסך  30שקלים למשפחה ייגבו בזמן ההרשמה.
במקרה של ביטול ההרשמה – דמי ההרשמה לא יוחזרו.
בחלק מהחוגים יגבה תשלום נוסף עבור בטוח תאונות אישיות ,בדיקות רפואיות ומבחנים.
המבוטחים דרך גנים/בתי הספר יכולים לחתום על כתב ויתור(הטופס באתר זמארין במידע
וטפסים ולשלוח לפקס )04-6392332
המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך .₪ 25
ימי מחלה-זיכוי יעשה רק בהצגת אשור רפואי ולאחר היעדרות של שבועיים רצופים לכל הפחות.
ביטול השתתפות
ביטול השתתפות בחוגים ניתן לבצע עד סוף חודש מרץ . 2019
על ביטולים החל מ 1.4.19-לא יוחזרו כספים.
ביטול השתתפות בחוגים מחייב תשלום עד תום אותו חודש.
אין ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו!
הודעה על הפסקת הפעילות בחוגים תיעשה אך ורק במזכירות וכפופה לאישור המנהל/ת
האחראי/ת על החוג.
אין כפל הנחות ומבצעים בהרשמה לחוגים.

