תקנון הצטרפות לחוגים
 .1חוגי המועצה יפעלו החל מה 1-בספטמבר עד סוף חודש יוני ,למעט חוגים שיבקשו להמשיך
לפעול גם במהלך חודש יולי.
 .2פתיחה וקיום חוג מותנים במספר מינימלי של נרשמים ומשתתפים המשתנה מחוג לחוג .באם
מספר המשתתפים בחוג ירד במהלך השנה מתחת למספר מינימלי זה ,תעמוד למועצה הזכות
להפסיק את החוג .כמו כן ,תעמוד למועצה הזכות לאחד קבוצות במהלך השנה.
 .3משתתף בחוג יחשב כ"רשום" רק לאחר סיום תהליך ההרשמה הכולל :מילוי טופס הרשמה וקבלת
אישור מהבנק על הסדר התשלום אם בהוראת קבע או בכרטיס אשראי.
 .4במהלך השנה ,ניתן להצטרף לחוגים על בסיס מקום פנוי ושיקול דעת מקצועי.
 .5ההרשמה לחוגים תעשה ע"י מבוגר .לצורך הרישום יש להצטייד בתעודת זהות של ההורה
המשלם ומספר תעודת זהות של הילד הרשום.
 .6תושבים החייבים כספים למועצה עבור השתתפות בחוגים בשנים הקודמות ,לא יוכלו להירשם
לשנת החוגים החדשה ,אלא אם יסדירו את חובם.
 .7נוהלי ביטול הרשמה לחוג:
א .ניתן לפרוש מהחוג בתום כל תקופת חיוב ,לפי התקופות המפורטות להלן( :מופיעות גם
בטופס ההרשמה)
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יש ליידע את המדריך על הכוונה לפרוש.
הודעות ביטול ישלחו בפקס 09-8946402 :או בדוא"ל  moran@pardesia.muni.ilלידי
מורן /רנה עד לסוף החודש (תום תקופת חיוב) .יש לוודא קבלת הפקס או הדוא"ל
בטל'  09-8945551שלוחה .4
לא תתקבל הודעת ביטול באמצעות מדריך החוג או בכל דרך אחרת.
הפסקת התשלום תחול החל מהחודש בו מתחילה תקופת חיוב חדשה.

 .8משתתף שיעדר מפעילות עקב מחלה ,שהות מחוץ ליישוב או מכל סיבה אחרת ,לא יקבל את
תמורת הפגישה בה לא השתתף .אם חלה המשתתף במחלה ממושכת (שבועיים לפחות) או נפגע
בתאונה ,ימסור על כך הודעה בכתב ויצרף אישור רפואי מתאים ,בתוך חודש מתאריך האירוע.
במקרה זה ,יזוכה המשתתף בתמורת החוגים בהם לא השתתף.
 .9שינויים ו/או ביטולים בזמני פעילות החוג ימסרו ע"י המדריך.
 .10יתכנו מקרים ,במהלך השנה ,בהם יסווגו המשתתפים לרמות שונות בהמלצת המדריכים .במקרים
אלה ,יתכנו שינויים בשעות החוג ובמחירם בהתאם לשיבוץ.
 .11ההרשמה לחוגים מתבצעת על בסיס מקום פנוי .בחוגים אשר יוגדרו כחוגי המשך תינתן עדיפות
למשתתפים בחוגים מהשנה החולפת.
 .12בימי חג ומועד וימים מיוחדים ,לא תתקיים פעילות בחוגים ,ועבור ימים אלה לא תוחזר תמורה
למשתתפים.
(פירוט הימים בהם לא יתקיימו חוגים תוכלו למצוא באתר המועצה – בחוברת החוגים)
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