תקנון חוגי ילדים ונוער – לשנת תש''פ
(ספטמבר  - 2019יוני )2020

להורים שלום,
כבכל שנה ,גם השנה אנו מודים לכם על בחירתכם בחוגי הילדים שלנו.
אנו משקיעים מחשבה ותשומת לב רבה על מנת להפוך את החוגים לחוויה נעימה ומהנה ללימוד מיומנויות חדשות ומאתגרות,
בתחום בו בחר ילדכם.
חשוב לנו שהילדים יפעלו בסביבה תומכת ורגועה ,בטוחה ונוחה ,על-מנת שיהנו מכל רגע ויבואו לחוגים ברצון ובשמחה...
רישום והסדרת תשלום:
 .1כל ילד חייב לקבל אישור בכתב מהוריו על מנת להצטרף לשעורים במועדון.
 .2ניתן להתנסות בשני חוגים שונים ,לפני קבלת החלטה על הרשמה.
 .3לאחר שיעור התרשמות אחד ובמידה וילדכם מעוניין להירשם לחוג ,על ההורה למלא דף פרטים אישיים.
 .4התשלום יתבצע לאחר שיעור ההתנסות או בשיעור הבא אחריו ויכלול גם את שיעור ההתנסות.
 .5התשלום מתבצע מראש לכל שנת הפעילות ,ב 10 -תשלומים בכרטיס אשראי או בצ'קים( .ספטמבר  –2019יוני .)2020
 .6לתשלום הראשון יתווסף תשלום חד פעמי עבור דמי רישום.
 .7במופע סוף השנה ייגבו דמי כניסה ,שייקבעו על-ידי המועדון!
 .8תלבושת :בעת ההרשמה ייגבה תשלום עבור תלבושת לחוגי הג'אז וההיפ הופ ,שהמועדון ירכוש עבור הילדים בתחילת השנה.
לשאר חוגי הילדים יקבע קוד לבוש אחיד שיתקבל בעת ההרשמה.
ביטול חוג :
 .1במידה וילד מחליט שאינו מעוניין להמשיך להשתתף בחוג ,באחריותו של ההורה בלבד להודיע על ביטול החוג!
 .2ביטול החוג יתבצע החל מהחודש העוקב למועד ההודעה.
 .3החזר כספי :
 .aהחזר כספי בגין יתרת הפעילות  -החל מהחודש העוקב להודעת הביטול ואילך( .ללא קשר לאופן התשלום).
 .bדמי רישום וביטוח אינם מוחזרים.
 .4הפסקת פעילות והחזר כספי יתאפשרו עד ה 31/3/2020-בלבד!
 .5הרשמה ליולי – תתבצע בנפרד .ילדים שנרשמו ליולי יוכלו לבטל את החוג ולקבל החזר כספי עד ה 20-ביוני  2020בלבד!
היעדרויות וקשר הורה-מדריך:
אנא ,דאגו ליידע אותנו במידה וילדכם נאלץ להעדר משעור/ים.
במידה ויש בעיה מכל סוג ,אנא עדכנו אותנו  -חשוב לנו לדעת ,על מנת שנוכל לשמור על הקשר עם ילדכם ולשלבו בצורה הטובה ביותר עם
חזרתו .לצערנו ,לא נוכל לפצות על החסרת שיעורים בהחזר כספי.
השעורים:
 .1אנו מבקשים מכם ההורים ,להקפיד ולהגיע עם הילד במועד שנקבע לשיעור וכן ,לדאוג לאסוף אותו בתום השיעור.
 .2ילד יוכל לעזוב לבדו את המועדון אך ורק באישור הוריו בכתב.
 .3בשעורים המוקדשים לילדים בלבד לא נוכל לאפשר כניסת הורים לשיעורים (למעט מקרים חריגים באישור המדריך)
 .4שיעורים המשותפים להורים וילדים ,מוגדרים במערכת
 .5הודעות להורים– יעודכנו באמצעות מיילים  ,מסרונים ועדכון באתר בלבד( .אנא ,עדכנו את כתובת המייל שלכם ועקבו אחר ההודעות).
 .6שינויים במערכת – הנהלת המועדון רשאית לבצע שינויים במערכת החוגים ובשיבוץ מדריכים על פי שיקול דעתה המקצועי.
חגים ומועדים  -בהם לא יתקיימו שעורים:
ראש השנה – 29/9-1/10/19
כיפור – .08-09/10/19
סוכות – ( 13-22/10/19בחול המועד סוכות ובאסרו חג לא מתקיימים שעורים!).
פורים 09-11/03/20-
פסח – ( 08-16/04/20בחול המועד פסח ובאסרו חג לא מתקיימים שעורים!).
ערב יום השואה –  – 20/04/20השיעורים מתקיימים עד השעה .18:00
ערב יום הזיכרון  -יום העצמאות – ( 27-29/04/20בערב יום הזיכרון השיעורים עד השעה .)18:00
ל"ג בעומר – 12/05/20
שבועות –* .28/05/20ביום של התהלוכה הישובית ,לא יתקיימו שיעורים.
מופע סיום שנה – 17/6/20
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