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 נוהלי הרשמה ותשלומים לפעילות טניס שולחן
 

 .מקדמת בברכה את ילדיכם הנוטלים  חלק עימנו בפעילות השנה"   מרכזי טניס שולחן–אופק "
 

  :מסגרת הפעילות .א
 

 1.9.2017 ז"ע תשבאלול' ו, שישיהשנה ביום  עילות החוגים תחלפ .1
  .ח"תשע ט באב"י,31.7.2018חמישי ותסתיים ביום             

 .י בחירה ושיבוץ המאמן"עפ.  אימונים בשבוע4–  ל 1בין  מסגרת הפעילות היא .2

  קבוצה מותנה במספר משתתפים המשתנה מקבוצה  פתיחת כל פעילות .3
באפשרותנו לבטל   יש, ממינימום במידה ומספר משתתפים יפחת. לקבוצה      
.  או לחילופין לאחד אותה עם קבוצה אחרת, את קיום הקבוצה      
  .הודעה בכתב מראש תבוא  על כל שינוי      

  .יוחזר הכסף היחסי לנרשמים במקרה של ביטול חוג .4

 . הרישום לפעילות הינו אישי ולא ניתן להעברה .5

 (2017-2018)ו "תשע-ה" תשעלשנת הפעילות ב לוח חופשות"מצ .6
 

 :ותשלום נהלי הרשמה. ב
 

 .לכל השנה מראש התשלום ייעשה בהמחאות דחויות .7

 כמספר החודשים לפעילות / המחאות11 ועד 1ניתן לשלם מתשלום  .8

 . ניתן לשלם במזומן לכל השנה בלבד .9

שבעת חישובו נלקחו בחשבון  , מחיר ההשתתפות בפעילות הינו מחיר שנתי .01
 . חופשות בחגים

 במידה והמשתתף יירשם  בתשלוםויחויבשיעור ניסיון שיעור ראשון ייחשב  .11
 . בפועל לחוג

  י טבלת "עפ)השחקן ומספר האימונים בהם משתתף  התשלום נקבע לפי רמת .21
 .      (רדמי חב

בהמחאות דחויות לא יאוחר )התשלומים מראש עד סוף השנה  יש להסדיר את .31
 (לכל חודש 5או  1–מה 

  . לשנה₪ _____ דמי הרשמה נקבעו על סך של  .41

: במידה ותהיה פעילות נוספת כגון. האימונים בלבד תשלומים הינם עבורה .51
למעוניינים   עבורםייגבה תשלום נוסף ,ליגה תחרויות ומשחקי, מחנות אימונים
  .להשתתף בלבד

 .יחויב המשלם בעמלת ההחזר על ידי הבנק מחאה שלא תכובדה .61

ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית , הפעילות הוא חודשי התשלום בגין  .71
 .במהלך החודש

 .בגינו לחוג והחזר כספי רטרואקטיבי  אין ביטול .81

מחלה , מילואים: כגון, התקיים בשל סיבות אשר תלויות במאמן מון אשר לאאי .91
, פ"בכתב או בע, טלפונית למשתתפים הודעה תועבר ,או כל סיבה אישית אחרת

 אחר שייקבע על ידי המאמן ואימון זה ייערך במועד

 .  על פי חוק הספורט–כל המשתתפים מחויבים בביטוח ספורטאים חובה  .02



 :הנחות .ב
 ק לפירעון מיידי תזכה 'במזומן או בצ, הנחת תשלום מראש לכל השנה

, ניתן לשלם מראש וליהנות מהנחה מיוחדת זו.  ₪  100בהנחה של 
 .(כולל)לנרשמים עד חודש נובמבר 

 אחד יזכה (קירבה ראשונה) הרשמה לפעילות על ידי יותר מבן משפחה 
על כל נרשם נוסף . (הזול מבין שניהם) 10%את הנרשם השני בהנחה של 

 הנחה זו בתוקף רק בקבוצות ברמת מתחילים. 5%הנחה של 

 לעיתים יש תקופות הרשמה מיוחדות המלוות במבצעי הנחות מיוחדים . 
 

  הפסקת פעילות.ד
 
לא ניתן   יהיה , לאחר מכן . 10.4.2018עד לתאריך בקשה להפסקת פעילות תתקבלנה  .1

 .לקבל החזר כספי בגין הפסקת השתתפות
יש להודיע בכתב עד לתאריך , אם החלטתם לבטל את החוג? איך מבטלים את החוג  .2

 לחודש שאחריו 1-שלא ייגבה התשלום של החודש החל מה, על מנת .  לחודש20-ה
למלא את טופס ביטול ההרשמה ולשלוח בפקס או . שבו לא ישתתף יותר בחוג

 . www.pingpong.co.ilל או על ידי מילוי טופס אלקטרוני באתר "בדוא

 .  ימים מיום הבקשה לביטול30יתבצע תוך , החזר התשלומים הנותרים .3

נית אשר לא יעמוד /רשאית להפסיק השתתפותו של שחקן, הנהלת העמותה .4
 . או בשל בעיות משמעת והתנהגות, בתשלומיו

יאושר לאחר הצגת אישור מחלה רצופה של שבועיים , החזר תשלום בגין ימי מחלה .5
 . יש להגיש את אישור המחלה עד חודש ימים מיום ההיעדרות ממחלה. ימים לפחות

 . תתבטל ההנחה,  100₪כולל הנחת , במקרה של תשלום מראש לכל השנה .6
  

  שונות.ד
 

ת בחוגים במהלך שנת /יש להודיע על כל שינוי במצב בריאותו של המשתתפ .1
 .הפעילות

על מנת שתוכלו לקבל , אימייל, טלפון, יש להודיע על כל שינוי בפרטי הכתובת .2
 . את הודעות במהלך שנת הפעילות

 

 :2017-2018לוח חופשות עונת 
 
 

 20.9.2017 - 22.9.2017 ראש השנה
 29.9-30.9.2017 יום כיפור

 4.10-5.10 ,11.10-12.10.2017 סוכות
 תינתן הודעה בנפרד חנוכה
 תינתן הודעה בנפרד פורים
 30.3-6.4.2018 פסח

 19.00 אימונים עד השעה 11.4.2018 ערב יום השואה
 19.00 אימונים עד השעה 17.4.2018 ערב יום הזיכרון
 18.4-19.4.2018 יום העצמאות

 3.5.2018 ג בעומר"ל
 19.5-20.5.2018 שבועות
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