דף נהלים לרישום לכדורסל
הרשמה:
ככלל ,הרישום והתשלום מתבצעים דרך אתר בני הרצליה
משרדי הכדורסל פתוחים בימים א' – ה' משעה  8:30עד ;15:30
לשאלות ניתן לפנות למייל bball@bho.co.il
טלפון ישיר מח' כדורסל 09-9663115
אין להעביר למאמן דפי הרשמה או תשלומים!
ביטוח:
כל תלמיד מבוטח בביטוח תאונות אישיות במסגרת ביה"ס ומחוצה לו  24שעות
ביממה .נא לפנות למזכירות בית בספר לקבל תמצית הפוליסה הכולל גילוי נאות;
במקרה של פציעה או חבלה ,חלילה ,יש לפנות לטיפול רפואי בקופות החולים
ובהמשך לחברת הביטוח באמצעות בית הספר (באחריות ההורים).
שחקנים בקבוצות תחרותיות יבוטחו בביטוח מיוחד לספורטאים ,פרטים ינתנו בהמשך.
תשלומים:
התשלום יבוצע באמצעות כרטיסי אשראי או צ'קים בלבד.
ניתן לשלם לשנה מראש בצ'קים דחויים ,או בכרטיס אשראי ,ללא ריבית והצמדה.
הנחות:
 לא חלות על תשלום כיתות הספורט
 ילד שני ומעלה  10%על חוג מלא (בהתאם לפעילות במוקד).
 ההנחות חלות על תשלום החוג בלבד(.לא כולל מחנות אימון ,אימוניים אישיים ,גיבושים וכו').
 במקרים מיוחדים ניתן להגיש בקשה לועדת הנחות של העמותה ,הטופס נמצא באתר.
הוראות נוספות :
 חניכים בבי"ס לכדורסל חייבים להסדיר תשלום מלא לא יאוחר מהאימון השני.
 התשלום יכלול גם שני אימונים ניסיון; חניכים שלא יסדירו התשלום לא יוכלו להמשיך ולהשתתף בחוג .
 חניכים בליגה חייבים להסדיר תשלום לא יאוחר מה 15/09/18 -ילד שלא יסדיר תשלום לא יוכל להתחיל את העונה
והדבר יגרום לעיכוב הרשמתו לאיגוד.
 תלמידי כיתת הספורט ח'  +ט' חייבים להסדיר תשלום עד 15/09/18
 חניכים אשר הותירו חובות לא יוכלו לחדש רישום ,בכל תחום או ענף במסגרת העמותה ,אלא לאחר הסדרת החוב.
החזרת כספים:
 .1חניכים שישלמו עבור שנת פעילות מלאה בהתאם למוקד יקבלו ציוד ע"ח העמותה ,לא כולל הליגות .עם זאת,
חניכים אשר יתחילו פעילות באיחור או יפסיקו פעילותם מכל סיבה שהיא
ישלמו עבור עלות הציוד (בהתאם למחיר שתקבע העמותה).
 .2החזר תשלום בגין מחלה–מהשבוע החמישי בלבד ,בכפוף לאישור רפואי.
 .3לא יוחזרו תשלומים בגין היעדרויות מהפעילות בגלל חופשות ,טיולים וכיו"ב.
 .4מחודש מאי ואילך לא יוחזרו כספים בגין הפסקת פעילות מכול סיבה שהיא.
הפסקת פעילות:
על ההורה חלה חובה להודיע על הפסקת פעילות החניך בכדורסל ,חודש מראש ,אישית במשרדי העמותה ובאמצעות פקס
מס '( 09 -9548247יש לוודא קבלת הפקס).
שינויים והעברות מחוג לחוג יבוצעו בתחילת כל חודש שלאחר ההודעה כאמור.
 לא ניתן לקבל החזר כספי עבור תשלום כיתת הספורט במקרה של עזיבה
 לא ניתן לקבל החזר כספי עבור תשלום סל הציוד בליגה.
 בי"ס לכדורסל -במקרה של עזיבה יחויב הילד בציוד בסך ₪ 100

