טופס הרשמה לפעילויות במסלול לשנת 2015/16
פרטי ההורה:
שם פרטי

שם משפחה

כתובת מגורים

מספר ת.ז.

טלפון נייד

טלפון בבית

דואר אלקטרוני

נא לרשום את בני/בתי לפעילויות:
שם פרטי

שם משפחה

מספר ת.ז.

מין
)ז/נ(

תאריך לידה

חוג  /יום

הערה

1
2
3
שם המפנה )רופא/מרפאה בעיסוק וכו'( ________________:קופ"ח_______________:

אישור צילום :נא היקפו בעיגול-
 .1אנו מאשרים  /לא מאשרים צילום בני/בתי לצורכי הרצאות אקדמיות לקידום שיקום ילדים בארץ ובעולם.
 .2אני מאשרים /לא מאשרים צילום בני/בתי לצורכי הפצה לידידי אלי"ן ו/או לשם הגברת המודעות לגבי
השירותים הניתנים באלי"ן
לשימוש המשרד בלבד
חוג  _________:1יום/שעה __________:תאריך התחלה __ ___/___/מחיר_________ :
חוג  _________:2יום/שעה __________:תאריך התחלה __ ___/___/מחיר_________ :
חוג  _________:3יום/שעה __________:תאריך התחלה __ ___/___/מחיר_________ :
סכום לתשלום __________  ₪מס' תשלומים_____________ מתאריך ________/____/
אופן התשלום :שיק  /מזומן  /כרטיס אשראי
הערות:

מס' הקבלה__________:
הסכום המופיע בקבלה__________ :
אישור רפואי __
אישור כניסה לבריכה __

תקנון חוגי מסלול תשע"ו 2015-2016
בכדי לאפשר לילדכם ליהנות ממגוון הפעילויות במסלול ,הנכם מתבקשים לפעול לפי הנהלים הבאים:
המלצה רפואית :בעת ההרשמה חובה לספק המלצה/הפניה עדכנית לפעילות הנדרשת מגורם טיפולי
•
)רופאה /מרפאה בעיסוק /דיאטנית /נוירולוגית וכד'( .ניתן לקבל את הטופס ממזכירות מסלול.
תשלום :התשלום מתבצע מראש לכל הפעילות .ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי )עד 10
•
תשלומים( ,במזומן או בצ'קים דחויים .שימו לב :ללא הסדרת התשלום לא נוכל לקבל את בנכם/בתכם לחוג.
ביטול השתתפות בחוג :ביטולים יתאפשרו עד  .31.3.16לאחר מכן לא ניתן לבטל ולקבל החזר.

•

החזרים יינתנו למעט דמי ביטול בגובה  ,₪ 100וכן עלויות מימון שיגבו על ידי הבנק במידה והתשלום עבור
הרישום יבוצע על ידי שקים ויהיה צורך לבצע משיכת שקים מהבנק )עלות בגובה  ₪ 17.5לצ'ק( .יש למסור
את הודעת הביטול בכתב ולפרט את שם הילד ,שם החוג והסיבה לביטול .הודעת ביטול שתגיע עד לתאריך
ה –  20לחודש ,ההחזר יבוצע החל מתום אותו החודש .הודעת ביטול שתגיע לאחר ה 20 -לאותו החודש,
ההחזר יבוצע מתום החודש שלאחר קבלת ההודעה .במידה וקבלתם הנחה בעת הרישום )ילד שני
במשפחה ,שני חוגים למשתתף וכו'( ומסיבה כלשהי ביטלתם את ההשתתפות באופן חלקי או מלא ,חישוב
ההחזר יבוצע מהמחיר הכולל את ההנחה.
שיעור ניסיון :מחוייב בתשלום ,אלא אם כן הילד/ה לא ממשיך/ה מעבר לשיעור זה.

•

שיבוץ :השיבוץ ייעשה על-ידי צוות מסלול תוך התחשבות בצרכי הילד והמשפחה .להנהלת מסלול
•
שמורה הזכות לשנות את השיבוצים בהתאם לצרכים של הקבוצה.
לבוש :חובה להופיע בבגדי התעמלות ונעלי התעמלות או בלבוש כפי שהוגדר מראש על-ידי
•
המדריכ/ה.
הגעה בזמן :משך השיעור הינו  45דקות .הגעה באיחור מפריעה לניהול התקין של החוג ולכן הנכם
•
מתבקשים להקפיד שילדכם יגיע בזמן.
התחייבות לשיעורים :מסלול מתחייב ל 35-שיעורים בכל חוג .במידה ולא יינתנו כל ה 35-עד סוף
•
חודש יוני ,יתקיימו שיעורי החזר במהלך חודש יולי .לוח החופשות לתשע"ה זמין במזכירות מסלול.
פתיחת חוג :פתיחת כל חוג מותנה במספר משתתפים מינימאלי .במידה ומספר המשתתפים בחוג
•
יצטמצם במרוצת הזמן ,הנהלת מסלול תהיה רשאית לבטל ,לאחד או לשנות לחוג אחר.
היעדרות מהחוגים :באם נעדרתם ממספר שיעורים ,צוות מסלול יעשה מאמץ לשבץ אתכם באחת
•
מהפעילויות על בסיס מקום פנוי ללא התחייבות מראש .כנ"ל לגבי מעבר בין החוגים.
• חפצים אישיים :ההנהלה אינה אחראית לחפצים האישיים ובאחריות המשתתפים לשמור עליהם.
• בחדר הכושר מותקנת מצלמת אבטחה – לידיעתכם.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------לכבוד
הנהלת מסלול
הנני מצהיר/ה כי קראתי את התנאים דלעיל ואשר מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות לחוגים במסגרת
מסלול ,הבנתי את תוכנם והנני מתחייב/ת לפעול על פיהם.
_________________

______________

______________

__________

שם ההורה

מספר זהות

חתימה

תאריך

