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 בקאנטרי בית יצחק  תקנון השתתפות ונהלי הרשמה בחוגי הילדים 
 

 קאנטרי בית יצחק מברך אתכם על הצטרפותכם לפעילות החוגים שלנו 

 על מנת שנוכל לתת לכם שירות נאמן ויעיל אנא קיראו בתשומת לב ובעיון את נהלי ההרשמה

 ובהתאם ללוח החופשות המפורסם בהמשך   31.7.21ועד  1.9.20יפעלו מה   השחיה והילדים חוגי 

 

 תשלומים:  

 . שיעורים בחודש  /    8/  4התשלום הינו שנתי לכל עונת הפעילות ומחושב ע"פ 

 תשלומים.  3ב חודשי הפעילות   3.5התשלום יוסדר מראש עבור  

 מאוחרת התשלום יחושב מתאריך ההצטרפות ועד לסיום שנת הפעילות  במקרה של הצטרפות 

 )ילדים שזוהי השנה הראשונה שלהם בחוגי הילדים / שחייה( החדשים    למצטרפים

 

המצטרפים לחודש היכרות ישלמו עבור החודש הראשון ובסיומו ישלמו את יתרת הסכום   •

 . בתשלומים 

על שיעור זה אין    ₪ אשר ישולמו לפני השיעור. 60כרוך בתשלום של יחיד שיעור הכרות   •

 . החודשי ישום יקוזז סכום זה מהמחיר לאחר הר החזרים. 

 החוב  לתשלוםא יוכל להשתתף בחוג עד השתתפותו ל ילד שלא הוסדר התשלום בגין 

 

 נהלי פתיחה וסגירת חוגים ושיעורים: 

 נרשמים הנדרש לצורך פתיחת חוג הנהלת הקאנטרי שומרת לעצמה את הזכות לקבוע מינימום 

ימים   14שניתנה הודעה על כך הנהלת הקאנטרי רשאית לסגור חוג בכל עת ולפי שיקול דעתה ובלבד 

 מראש 

 עות הפעילות, לבטל או לאחד חוגים אנטרי רשאית לשנות ימי פעילות, ש הנהלת הק

  רכזת חוגי שיעור חלופי יקבע ע"י   –עבור חוגי הילדים  / שיעור שיבוטל ע"י הקאנטרי יוחזר במועד חלופי 

 במידת האפשר.  ליעד לוין   הילדים

 החוג הקאנטרי אחראי על המשתתפים בחוגים רק בזמן ובמרחב בו מתקיים צוות 

,  דעתה במידה שהנ"ל פגע בפעילות להפסיק פעילות של משתתף על פי שיקול    תהקאנטרי רשאיהנהלת 

 ה. חמור משמעתעבירת או  עבר עבירת התנהגות 

 : הרשמה והחזרים  ביטול 

 הינה באחריות הורי המשתתףביטול השתתפות בחוגי הקאנטרי 

  המופיע באתר  על גבי טופס ביטול חוג   או במייל  במשרדי הקאנטרי בכתבתינתן  הודעה על ביטול החוג 

 בכל חודש עבור החודש העוקב  20עד ל  וזאת  , או במשרד

 :  ל  את המייל יש להעביר  
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 liadby2019@gmail.com–רכזת חוגי הילדים  - לליעד לוין

 

 "פ, בטלפון , בהודעת וואצפ או סמס מול המדריך/ הרכז / מזכירת הקאנטרי לא יעשו ביטולים בע 

 ימי עסקים מיום הגשתו(   3)עד  ליעד יש לוודא כי טופס הביטול התקבל אצל 

 עילות החוג עד לסוף תקופת התשלום הילד יהיה רשאי להמשיך בפ 

 בגינוהחזר כספים  יינתן של חוג ולא   רטרואקטיבייםאין ביטולים 

 . במקרה של ביטול חוג ע"י הקאנטרי יוחזר החלק היחסי של התשלום עד לסוף שנת הפעילות 

   .אין החזר על חלקיות חודש 

   . החזר כספי בגין היעדרות מחוג יינתן לא  

 ופשה בהתאם ללוח החופשות והחוגים לא ינתן החזר כספי או החזר פעילות בגין ימי ח

 לא ינתן החזר כספי בגין בידוד

 במקרה של החזר באמצעות זיכוי בכרטיס אשראי, ההחזר יתבצע בהתאם למדיניות חברת האשראי 

 

 ם מנוייםלילדים שהוריבם אינ   הנחות:

 חה על משתתף שני מאותו תא משפחתי הנ 5% •

 החל מהילד הראשון  5%של משתתף שלישי ומעלה יקבל הנחה גורפת  •

 אין כפל הנחות 

 

 

 יתקיימו שיעורים:חגים ומועדים בהם לא 

 ימים ראשון ושני  16-17.5 –שבועות 

 יסרו חג השיעורים מתקיימים כרגיל בא 

 

 מידע כללי: 

 כניסות 10עבור   ₪  500במחיר של , המאפשרת כניסה כניסות  10ה ל יניתן לרכוש כרטיסי  •

 יכה לאחר החוג וליהנות משירותינו להישאר בשטח הבר  וכלורק מנויי הקאנטרי י •

 למו במלואם יוש במידה שיוטל סגר ארצי או אזורי על הקאנטרי ולא נוכל לקיים את החוג, השיעורים   •

 ארך מעל לחודש יוחזר הכסף בגינםבמידה שמשך הסגר ית •

 הילד  י "ע  מומשו שלא  שיעורים  בגין  השלמות  יתקיימו  לא •

 

 קאנטרי בית יצחק מאחל לכל משתתפי החוגים שנה פורייה ונעימה 

 אנחנו פה עבורכם –לכל שאלה ובקשה 

mailto:liadby2019@gmail.com

