תקנון רישום עמותת "בני הרצליה" | תשפ"א 2020/21
עמותת בני הרצליה ,פועלת בתחומי החינוך ,הספורט והקהילה בעיר הרצליה ,לטובת תושבי העיר הרצליה.
 .1שנת הפעילות תשפ"א תחל ביום שלישי  1.9.2020ותסתיים ביום רביעי 30.6.2021
 .2לחוגים בהם תהיה דרישה לפעילות גם בחודשי יולי-אוגוסט ,ניתן להירשם מראש ל 12-חודשי פעילות.
 .3מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים המפורטים בחוברת החוגים.
מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה.
העמותה רשאית לקבוע מחירים שונים למשתתפים שאינם תושבי הרצליה.
 .4ניתן ל שלם תשלומים דחויים חודשיים אשר לא יעלו על מספר חודשי הפעילות ,עבור כל תקופת ההשתתפות,
ללא ריבית ,באמצעות המחאות אישיות לפקודת בני הרצליה בלבד  /כרטיסי אשראי  /רישום טלפוני  /רישום
באמצעות האינטרנט .חל איסור על תשלום במזומן.
 .5הנחות למספר חוגים במשפחה :
הנחות לחוגים לילדי הרצליה:
ילד ראשון  -חוג אחד  -תשלום מלא
כל חוג נוסף לילד ראשון  5%הנחה – הזול מבין החוגים
ילד שני ואילך במשפחה  -חוג אחד  -הנחה בשיעור 10%
כל חוג נוסף לילד השני ואילך  5% -הנחה (לחוג הנוסף – הזול מבין החוגים)
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ההנחה תחול על החוג הזול מבין החוגים
על סדנאות/קורסים/מחנות ספורט/קייטנות קיץ ופעילויות על בסיס השכרת חדרים/מתקנים/אולמות ומגרשים,
לא תחול הנחת מספר משתתפים במשפחה ולא יתקבלו ביטולים.

עמותת הספורט בני הרצליה | רחוב רש"י  24הרצליה | טל' 09-9506673

ועדת הנחות  -תינתן להורה הזכות להגיש בקשה לוועדת הנחות .הועדה תדון בבקשה לאחר הצגת כל המסמכים
הנדרשים.
 .6פתיחת חוג מותנית במס' מינימום של נרשמים .לעמותה הזכות לסגור חוג עקב מיעוט משתתפים .במקרה של
סגירת חוג ע"י העמותה בנסיבות אלה ,יוחזרו למשתתף דמי השתתפות היחסיים שנותרו להמשך החוג ,עד סוף
שנת הפעילות.
 . 7העמותה רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף אם לא הוסדרו בעבורו ההתחייבויות הכספיות .מובהר כי
לא ניתן להירשם לפעילות במסגרת העמותה במקרה של חובות עבר או חוב כלשהו שנותר לזכות העמותה.
 .8העמותה תקבע את מועדי הפעילויות ומיקומן והיא רשאית לשנות את זמני פעילות החוגים ומיקומם עפ"י צורכי
העמותה.
 .9ביטול השתתפות בחוג:
אין לבטל או להפסיק הוראות תשלום ללא אישור העמותה  -מראש ובכתב.
אם הילד/ה מעוניין/ת להפסיק השתתפותו/ה בחוג ,חלה חובה על ההורים להודיע בכתב לעמותה על בקשת
ביטול;
דמי ההשתתפות בחוג ישולמו במלואם עבור החודש בו תימסר ההודעה על הפסקת הפעילות.
החל מחודש מאי  2021לא יוחזרו תשלומים בגין הפסקת פעילות ,אלא באישור מיוחד מהנהלת העמותה.
אי קיום הוראות אלה ו/או ביטול הוראות תשלום בניגוד לתנאים לעיל מהווה הפרת התחייבות.
על ההורים יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים עקב החזרת המחאה/ות מכל סיבה.
* ניתן לעבור מחוג לחוג .אין הנהלת העמותה מחויבת לאשר מעבר לחוג אחר .כל העברה תלווה בחישוב מחודש
של עלות ההשתתפות.
* החזר כספי בגין מחלה יאושר במקרה של היעדרות מעל  14ימים (רצופים) ,בכפוף להצגת אישור מחלה
מרופא.
הוראה זו חלה גם במקרה של היעדרות עקב התפשטות נגיף הקורונה (היינו  -החזר רק במקרה של היעדרות
רצופה מעל  14ימים ,עקב בידוד ו/או לצורך החלמה של חניך מאומת כנשא נגיף הקורונה).
* אי השתתפות בחוג ,אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלא.
* מובהר בזאת ובמפורש כי במקרה של נסיבות מיוחדות  /כח עליון או אירועים חריגים כמו למשל התפשטות נגיף
הקורונה ,רשאית העמותה לסיים או להפסיק את הפעילות לאלתר ,בין בהתאם להנחיות רשויות המדינה ובין
כתוצאה מהחלטה עירונית להפסיק או לצמצם את הפעילות .במקרה כזה ,הפעילות תתקיים במועד חלופי עליו
תפורסם הודעה מראש.
 .10שיעור ניסיון תקף לתלמידים חדשים בלבד .התשלום ייכלל בעת ההרשמה במסגרת הפעילות השוטפת.
 .11פעילות בחוג שבוטלה בשל היעדרות מדריך תתקיים במועד חלופי ,עליו תפורסם הודעה מוקדמת.
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 .12מחירי החוגים כוללים הדרכה בלבד .במידת הצורך יחויבו ההורים בתשלום נוסף עבור ציוד וחומרים עפ"י צורכי
החוג ,לרבות ביגוד ספורט ,תשלומים עבור אירועים מיוחדים וכיו"ב.
 .13על ההורים לאסוף את ילדם בשעת סיום החוג .הורים המאחרים בהגעה לפעילות ,חייבים להודיע על כך למאמן
 מראש. .14במעמד ביצוע התשלום ,נדרשת חתימה על הצהרת בריאותו של הנרשם לחוג .ברישום טלפוני :חובה
להחזיר למזכירות העמותה טופס הצהרת בריאות חתום ע"י הורה המאשר כי אין מניעה רפואית ,גופנית או
אחרת להשתתפותו הסדירה בחוגים.
בנוסף ,לפי סעיף 3א ( )1לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש–הגבלת פעילות) התש"ף ,2020-מתחייב
ההורה /המשתתף לחתום לפני כל אימון/פעילות על אישור הצהרת קורונה באמצעות האינטרנט באתר
העמותה (אזור אישי) – בהתאם לכללי "התו הסגול" .משתתף שלא יחתום מראש לא יוכל להשתתף בפעילות.
 .15הנהלת העמותה ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך.
 .16הנני מאשר/ת קבלת עדכונים על פעילויות העמותה ,באמצעות אימייל או מסרון ידוע לי כי באפשרותי להודיע
לעמותה בכל עת ,על סירובי לקבל דבר פרסומת מכל סוג.
 .17הנני מאשר/ת צילומי בני/בתי במהלך השתתפותו/ה בפעילויות העמותה ,יתכן כי הצילומים ישמשו לצורך
פרסומי העמותה באמצעי התקשורת והמדיה השונים.
18.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).
. 19נהלים ,הנחיות ופרטים נוספים לנרשמים מופיעים באתר העמותה www.bho.co.il
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