ברכות להצטרפותכם לחוגים ופעילויות של מרכז קהילה )מתנ"ס ( חבל -אילות.
צוות מרכז קהילה ישמח לעזור ולתת מענה לבקשותיכם ככל שניתן.
אנו מבקשים להביא לידיעתכם את נהלי ההרשמה לפעילות מרכז קהילה תשפ"ב.
חוגי המתנ"ס יפתחו ב01.10.22 -
מוזמנים להירשם ולשלם בכרטיס אשראי ישירות באתר.

התשלום אינו כולל ביטוח ותלבושת לחלק מחוגי הספורט שייגבו באופן נפרד ,חד
פעמי ובלתי ניתן להחזרה.
פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים )ע"פ החלטת מרכז קהילה(
המרכז הקהילה רשאי להחליט על סגירת חוג עקב מיעוט משתתפים.

אופן התשלום:

●

הרישום והתשלום לחוגי מרכז קהילה הינם לכל תקופת הפעילות.
∙דרך אתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי ) אפשרות לפריסה(.
∙בהמחאות מראש ,לכל תקופת החוג ,לפקודת מתנ"ס חבל אילות.
∙יש להסדיר את התשלום לפני תחילת הפעילות בחוג.
נרשמים בעלי חוב למתנ"ס ,לא יוכלו להשתתף בשיעור /חוג עד להסדרתו.
∙להסדרת תשלום החוב נא לפנות ליפה  ,מזכירת המתנ"ס לטל'08-6355901 :
עלות הפעילות השנתית:
העלות המצוינת עבור כל חוג הינה שנתית ונקבעת על פי תחשיב שנתי .
התשלום כולל לחוגי ילדים ונוער 32 :מפגשים ,פעם בשבוע,
 64מפגשים ,פעמיים בשבוע
 96מפגשים ,שלוש פעמים בשבוע
התשלום כולל עבור חוגי מבוגרים עד סוף יולי  36 :מפגשים  ,פעם בשבוע
 72מפגשים ,פעמים בשבוע
אין החופשים כלולים בתוך מספר זה של מפגשים.
העלות אינה חודשית ולא תבחן ככזו.

לא יינתן החזר כספי עקב אי-השתתפות בחוג בשיעורים בודדים או ברציפות.

פרישה מחוג:

∙פרישה מחוג תתבצע מול רכזי המחלקות ,במייל.
באחריות המשתתף/ת להגיש את הבקשה בכתב ולוודא שהתקבלה במשרדי מרכז קהילה.
) מול מרכז קהילה ולא מול המדריך(.את טופסי הביטול יש לבקש מרכזי המחלקות.
∙משתתף הפורש עד 30.1.2022זכאי לקבלת החזר עבור החודשים עליהם שילם מראש .לאחר
תאריך זה לא יהיה ניתן לקבל החזר כספי.
שיעורי ניסיון
לחוגי הפנאי)מלבד חוג הרכיבה בגרופית ,אשר בו יגבה תשלום גם עבור שיעור ניסיון-במידה ולא נרשמים
לחוג( המוזיקה והספורט יינתן שיעור ניסיון אחד בלבד .אם המשתתף נרשם וממשיך להשתתף בחוג – יחויב
בגין שיעור הניסיון ,אם לא ימשיך להשתתף – לא יחויב.
החזרי שיעורים
לא יינתנו החזרי שיעורים  ,למעט ביטולים ביוזמת המרכז הקהילה.
טיולי ביה"ס  ,מבחנים ,מחלות משתתפים וכו' ,לא יהוו עילה להחזר שיעור/כספי.
הנחות
ההנחה היא רטרואקטיבית ותינתן בסוף שנת הפעילות ובתנאי שהמשתתף נטל חלק בחוגים במהלך השנה
כולה.
הנחה בסך  10%תינתן למשתתף בחוג השנתי השני ) הזול מהשניים( ואילך .כדי לקבל את ההנחה צריך
להתקשר למרכז קהילה אחרי  )30.06.22לא כולל את אולפן המוזיקה ,את מרכז המחול "סופה" ואת
קבוצות הספורט התחרותי(.
בקשות וטפסים רלוונטיים להנחות נוספות יוגשו בכתב למנהלת מרכז קהילה וידונו בוועדת הנחות,
המתכנסת לקראת סוף שנת הפעילות .הבקשה תוגש עד תאריך 15.10.21
פרסומי המתנ"ס
המתנ"ס משתף את הקהילה בפעילויות השונות המתקיימות בו ,בשלל ערוצים כגון אתר המועצה ,פייסבוק
וכו' .במידה ואינכם מעוניינים שתמונתכם תופיע בפרסומים אלו אנא נא שלך/חי בקשה על כך במייל

למזכירת מרכז הקהילה למיילoffice@matnaseilot.co.il :
.

השכרת כלי-נגינה
תלמידי תזמורת בית הספר היסודי )כיתות ה'  -ו'( ,אשר לומדים שיעורים פרטניים באולפן המוזיקה רשאים
לשכור את כלי הנגינה ממרכז קהילה חבל אילות .מחיר השכירות יקבע בהתאם לכלי והינו על בסיס פניות
הכלים ) .נא לפנות לאילון גינזבורג(
הודעות שוטפות
הודעות למשתתפים בחוגים ישלחו באמצעות ,הודעות  SMSממערכת ממחושבת ובמיילים.
לכן חשוב ביותר לעדכן את הנייד וכתובת המייל שלכם .

הסעות
חוגי ילדי גנים :הגעה עצמית של המשתתפים.
חוגי ילדים ונוער  :המרכז הקהילה ידאג להסעות לחוגים המתקיימים או חזרה בקו התחבורה במימון
המשתתפים.
חוגי מבוגרים :הגעה עצמית של המשתתפים.
*באחריות המשתתף ) בחוגים תלויי הסעה מטעם מרכז קהילה ( או הוריו ,להודיע לרכזי המחלקות על
היעדרותו או אי אפשרותו להגיע לחוג ,על מנת שנוכל להתארגן מול מחלקת התחבורה ומדריך החוג.
כל הזכויות שמורות © ערדום שרותי תיקשוב
תמיכה טכנית  08-6355907 :מיילmhugim@ardomnet.co.il :
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