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 כללי:

 שיבוץ הילדים לקורסים יהיה בהתאם להמלצת הצוות המקצועי בלבד. .1
שאינו רשאי  מלווה אחד בלבדלכל ילד המשתתף בקורסים תתאפשר כניסה עם  .2

להשתמש במתקני מועדון הספורט. הכניסה למועדון למשתתפים שאינם מנויים 
 מוגבלת לשעות הקורסים.

ה באמצעות כרטיס חוגים בתוקף )ילדים ומבוגרים( הכולל את יהכניסה למועדון, תה .3
דקות לאחר תום  30דקות לפני השיעור ויציאה  15 יום הפעילות ואת שעת הקורס

 . בשעת היציאה תחויב בתשלום ע"פ נוהלי המועדון חריגההשיעור, 
 בשעת הקורס ההורים ישהו מחוץ למתחם האימונים בבריכה. .4
ציוד חובה ! הילדים מתבקשים להגיע לשיעורים עם כל הציוד הנדרש. ללא הציוד  .5

 וש כובע ים.ילדכם לא יוכל להשתתף בשיעור. בעלי שיער ארוך חייבים לחב
  הילדים והמלווים יהיו כפופים לכללי ההתנהגות הנהוגים במועדון הספורט. .6
 ייתכנו שינויים במערכת השעות שפורסמה. .7
 

 נהלי הרשמה וביטולים:

 בעת הרישום ולפני תחילת הקורסים. בכרטיסי אשראי בלבדתשלומים יבוצעו  .1
 .₪ 30בסך  בכל מקרה של ביטול רישום מכל סיבה לא יחזרו דמי רישום .2
ניתן יהיה להפסיק את הקורס עד השיעור השלישי. אם בעקבות החלטת ההורים או  .3

המדריך עקב אי התאמה או מסיבות אחרות, במקרה כזה יוחזר החלק היחסי. לאחר 
 השיעור השלישי לא יהיה החזר כספי.

 לא יוחזרו כספים בגין היעדרות המשתתף.  .4
במועד אחר. בכל  םמדריך מחליף ו/או תתקיימדריך תושלם ככל הניתן ע"י  תהיעדרו .5

 מקרה בו יחזרו שיעורים, לא יוחזר תשלום למשתתפים.
של הפסד של  בודד יוכלו להשלימו בסיום הקורס. במקרהילדים שהפסידו שיעור  .6

נא יותר משיעור אחד  אנחנו נעשה מאמץ להשלים את השיעור  עם קבוצה אחרת,  
תנו על בסיס מקום פנוי ובהחלטת המדריך לגבי נחשבון כי השלמות כאלו ילקחת ב

 התאמת הילד לאותה קבוצה.
 לכל משתתף. 5%שני משתתפים ומעלה מאותה משפחה יזכו בהנחה של  .7
 
 

 הצהרת בריאות

הריני להצהיר בזאת שלא ידוע לי על כל מגבלה בריאותית המונעת מבני/בתי להשתתף 
 בפעילויות הנדרשות במסגרת בית הספר לשחיה.

     שם ההורה:      שם הילד: 

 

 :אישור

 מאשר בזאת כי קראתי את התקנון הנ"ל וכי אני מסכים לתוכנו. אני החתום מטה

  תאריך:      חתימה:         שם מלא: 

כניסה רק עם  

 כרטיסיה

 ציוד חובה

 סנפירים

 בגד ים מתאים

השלמת שיעור  

 אחד בלבד
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