
 דף מידע ונהלים

 29.7.18 -החל מ  www.matan.muni.ilההרשמה באינטרנט 

 , הצהרת הבריאות נעשית אוטומטיתבעת רישום באתר

 ההרשמה דרך האתר ללא עמלה! 

 ,  30.7.2019 ותסתיים ב 1.9.2018 שנת הפעילות תחל ב

 )פרטים במזכירות( 30.6.19-מרבית חוגי הילדים מסיימים פעילות ב

 * החוגים יפעלו במהלך השנה פרט לערבי חג, חגים ומועדים בהתאם ללוח חופשות  

  אין שמירת מקומות! –הקדימו והירשמו  –מס' המשתתפים בכל חוג מוגבל 
  משתתפיםפתיחת קבוצה והפעלתה תלויה במינימום 
 יתכנו שינויים במקום, בזמן ובימי פעילות עפ"י שיקול דעת המתנ"ס 
 היחסי בחלק יחויבו לחוגים הנרשמים -2018 ספטמבר בחודש -ליבכם לתשומת 

 (החגים בשל) חודש באותו הפעילות יום של המפגשים 'מס י"עפ

 נהלי הרשמה: 

  לוודא שכרטיס האשראי באחריות הנרשם להודיע על כל שינוי בכרטיס האשראי. )יש

 בתוקף(

  כל פעילות עקב תקלה/בעיה בכרטיס האשראי טו בצ'קים שיחזרו, תחויב בעלום

 ₪ 50גביה של 

  אין רישום ללא תשלום. ההרשמה באתר. –התשלום יתבצע בזמן הרישום 

  !ניתן להירשם ולהגיע לשיעור ניסיון אחד בלבד 

 קומכם ולמען הסדר הטוב! יש להירשם גם למפגש ניסיון , על מנת להבטיח מ  

במידה ולא ממשיכים יוצרים קשר עם מזכירות המתנ"ס בטלפון ו/או במייל ומסירים 

 אתכם מרשימת המשתתפים.

  התשלום יתבצע באמצעות המחאות/כרטיסי אשראי )הקפידו למלא מספר תקין של

 כרטיס אשראי(.

  לחתום על טופס,  הנרשמים לחוגי הספורט, תנועה ומחול חייבים –הצהרת בריאות

 נמצא באתר אוטומטית בעת ההרשמה.

 חד פעמי עבוד ביטוח ₪  100 -בכל חוגי הספורט, אומנויות הלחימה והמחול יגבו כ

 תאונות אישיות ועפ"י חוק הספורט. ניתן לעיין בעותק מהפוליסה במשרדי המתנ"ס.

 ( ראו)פירוט על הביטוח בהמשך 

 ום, הכללים והצהרת הבריאות.עם ההרשמה הנרשם מאשר את הנחיות הריש 

  80המחירים בחוברת הינם לתושבי מתן. תושבי חוץ יחויבו בדמי רישום בסך  ₪

-למעט , מחול, מוסיקה, מרכז למידה –על מחיר החוג  20%משפחתי, ותוספת של 

 בית יובלים וסדנאות שונות.

 לוח החופשות והחגים מחושב בעלות החוג! 

 

http://www.matan.muni.il/objDoc.asp?PID=514453&OID=514454


 

 אופן התשלום

 תשלומים לנוחיותכם. 10-11החוגים הוא שנתי ומחולק ל הבסיס לתשלום 

 מפגשים בחודש בהתחשב בחופשות בחגי ישראל( 4)מבוסס על ממוצע  

 אפשרויות התשלום

בכל חודש )כרטיס אשראי  10יולי לתאריך ה -*המחאות מחודש ספטמבר ועד חודש יוני

 לביטחון חובת הרשמה באתר(

 . יש לעדכן בכל שינוי בכרטיס האשראי*כרטיס אשראי יגבה כל חודש בחודשו

 ]במזומן[*אין אפשרות לשלם עבור החוגים חודש בחודשו.

 תינתן לילד שני אצל אותו מדריך, אלא אם צוין אחרת. 10%הנחה של הנחות: 

 ביטול השתתפות/החזרי כספים:

 *אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלא עבור הפעילות.

של היעדרות מדריך/מאמן, הפעילות תתקיים ע"י ממלא מקום, או במועד מאוחר *במקרה 

 יותר בנוסף לפעילות הרגילה.

בקשה לביטול חוג תופנה למזכירות המתנ"ס על גבי טופס ביטול חוג מקוון שימולא עד  -

    לאותו חודש, כנ"ל מעבר מחוג לחוג.                                                                                                  25-ה

                                          טפסים ניתן למצוא באתר מתן באזור המתנ"ס.                             -

ים בטלפון!!!                                                                                               אין ביטולי חוג -

 באחריותכם לוודא במייל או בטלפון שהטופס התקבל.  -

 אין ביטול חוגים והחזר כספי רטרואקטיבית.

 אחר.ניתן לעבור לחוג  –חודש מרץ החזר כספי על ביטול חוגים לאחראין 

*הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח, לבטל או לשנות חוגים, מחירים, 

 מיקומים ולוח זמנים לפי צורך ובהתאם לתנאים במשק.

 הכסף במלואו לנרשמים. יוחזר –*החוגים שלא יפתחו עקב שיקולי המתנ"ס 

פת של החוג ט*ההנהלה רשאית להפסיק פעילות משתתף, במידה והוא פוגע בפעילות השו

 עפ"י שיקולה.

http://www.matan.muni.il/objdoc.asp?PID=317690&OID=317693&fKeyNo=16&vadaOID=319580&docMode=new


לידיעתכם, במהלך שנת פעילות אנו מתעדים בצילום את הפעילויות והמשתתפים וחלק 

מהתמונות יוצגו באתר הישוב ובפרסומי המתנ"ס השונים. במידה ואינכם מעוניינים 

 . המתנ"ס יש לציין זאת מפורשות בכתב ולהעביר למזכירות –בצילום ילדכם 

 לתשומת ליבכם,

 ים נועדו לאפשר ולקיים מערכת חוגים ופעילות מקצועית, אמינה ויציבה! הנהל 

 תודה על שיתוף הפעולה! 

  -חיוב ביטוח תאונות אישיות

 עפ"י הפרסומים, אנו נחייב עבור הביטוח החל מחודש ספטמבר

 לכל חוגי ההתעמלות והספורט לרבות חוגי המחול מבוגרים וילדים.

 -את ילדיהם הורים שאינם מעוניינים לבטח 

  עם ההרשמה ו/או-נבקש לעדכן במייל חוזר 

 במקרה ונרשמו במהלך השנה( -לחודש הרישום 15 לספטמבר!! ) או עד  24עד 

ולא ניתן יהיה לבטלו מרגע דיווח  -החיוב יעשה באופן אוטומטי  -במידה ולא יתקבל מייל

 לחברת הביטוח!!!

 

 ,  03-9021505טל.  45858מתן  34רח' הדר  –מתנ"ס מתן 
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