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 )לשימוש המשרד(    מספר מנוי: 

  30/6/21 – 1/9/20 "אפתש טופס הרשמה לבית הספר לשחייה

 

      שם השוחה:           שם משפחה: 

      טלפון:           שם ההורה: 

             כתובת:

   /              /             מילוי הטופס: .ת              /               /             ת .לידה של הילד/ה: 

      @       מייל:כתובת 

הריני לאשר את הסכמתי לפרסום תמונות ו/או קטעי וידיאו של בני/בתי באתר האינטרנט ו/או בכל מדיה 

 ת יצחקפרסומית/ שיווקית של קאנטרי בי

                            ת רפואיות המונעות מלהשתתף בחוג.            הריני לאשר שבני/בתי בריאים ואין להם שום מגבלו

 במידה ויש הגבלות בריאותיות נא לציין כאן: )אסטמה/ רגישויות/ בעיות אוזניים וכו'(

            

 .כל ילד מחויב להגיע לכל שיעור עם השבב האישי שלו 

 הביטול עד סוף השנה לביטול כל החוג 15.3בכל חודש עבור החודש העוקב ועד  20-עד ה ניתן יהיה להגיש יםבקשות לביטול .

פשר קבלת זיכוי עבור חודש טופס ביטול הנמצא באתר. ביטול פעילות באותו חודש אינו מא יעשה בכתב בלבד באמצעות מילוי

 גינו.ביטול רטרואקטיבי והחזר כספי ב זה. לא יעשה

  / פעילות בערבי חג ומועד ובימי החגים הרשומים בטבלת החופשות בהם לא יתקיימו החוגים  או השלמת אין החזרי תשלום 

 שעות חודשיות 12/  8/  4ונת הפעילות ומחושב ע"פ התשלום הינו שנתי לכל ע 

  לכל השנה מראש. התחלת הפעילות מותנית בתשלום יוני(-, או כמספר חודשי הפעילות )ספטמברתשלומים 10ניתן לשלם עד 

 ת תשלומים בכרטיס האשראי, בהו"ק או בתשלום אחד במזומן. סבפרי

 דוד, חופשה והיעדרות מחוג למעט במקרה של היעדרות מעל לשבועיים עקב לא יינתן החזר כספי או החזר ימי פעילות בגין בי

 מחלה ובהצגת אישור רפואי.

  .זהו תקציר נהלי הרשמה של קאנטרי בית יצחק. הנוסח המלא והמחייב נמצא באתר 

 

 כי קראנו את הנהלים המלאים באתר הקאנטרי ואנו מאשרים את הכתוב בהם.הריני לאשר 

 

              :ובקשות הערות

      חתימה:

 :לרישום ע"י המשרד

 

 ₪                                          סה"כ לתשלום:       

          : הערות המשרד: )הנחות/ אחים/ דגשים מיוחדים(

  

                                             מוין בתאריך:                                                                      ע"י:                                       

 מחיר החוג ת. תחילת החוג שם החוג + מדריך

       /        /                                             
₪ 


