
 
 

 תקנון השתתפות בחוגים ובפעילות הספורטיבית
30.6.22-1.8.21 

 
 משך הפעילות .א
 

, תפעל בכל ימי הלימודים במהלך 1.9.21רביעי, פעילות בלתי פורמלית, ביום  .1
 .30.8.2022 יום רביעי,השנה ותסתיים ב

 . 31.8.2022, חמישיותסתיים ביום  1.8.21פעילות הספורט תחל ביום ראשון,  .2
 

 הרשמה ואופן תשלום  .ב
 

ההרשמה באמצעות אתר המועצה האזורית הגליל התחתון בלבד  .1
www.glt.org.il . 

לכלל רשמה הבשל הרחבת הפעילויות הבלתי פורמאליות ובשל מורכבותן, ה
הפעילויות והשיבוץ להם היא כפי שצוין בחוברת, אך ייתכנו שינויים הן 

 בשיבוץ לפעילות והן בתוכנה בעקבות היעדר הרשמה או מכל סיבה אחרת. 
 

 המקדימים להירשם יבטיחו את מקומם בפעילות. .2
 

 פתיחת הפעילות מותנית במספר מינימום של משתתפים. .3
 

ילד שירצה להירשם לפעילות במהלך השנה או לעבור מפעילות אחת לשנייה  .4
יוכל לעשות זאת רק בתחילת חודש לועזי. שילוב בפעילות הינו על בסיס 

 מקום פנוי ובהסכמת המדריך. 
 

המרכז הקהילתי רשאי לבצע שינויים בתוכנית המפורטת, בהתאם למספר  .5
 הנרשמים. 

 
 ביטול השתתפות .ג
 

מותנית בהודעה מראש על גבי טופס ביטול הנמצא באתר  הפסקת הפעילות .1
. עבור חודש מלאהמועצה. במקרה של פרישה במהלך החודש, התשלום יהיה 

 . 30.3.2022לא יתקבלו ביטולים אחרי 
 

ילדים אשר ייעדרו מכל סיבה שהיא, היעדרות חד פעמית או מתמשכת, לא  .2
 יקבלו את כספם חזרה, והתשלום יימשך עד סוף שנת הפעילות. 

 
 עלות .ד
 

החניכים בפעילות הספורט ופעילויות בלתי פורמליות ישלמו בהתאם  .1
 לפרסום. 

 
 עלות החוג נקבעת לאחר שקלול ימי החג והחופשות המתכוננות.  .2

 
 המחיר אינו כולל: מזון, בגדי אימון או כל ציוד אישי, אלא אם נכתב אחרת.  .3

 
 

 
 

http://www.glt.org.il/


 
 

 אחריות וביטוח .ה
 

 ילדים המשתתפים בפעילות יהיו אחראים בלעדית על רכושם האישי. 
 

 המרכז הקהילתי רשאי להרחיק תלמידים מהפעילויות ע"פ שיקול דעת. 
 
 

 :ועדת הנחות
 

בנוהל הנחות מוזמן להוריד מאתר  הורה המעוניין להגיש בקשה לתמיכה .א
 . םשל המועצה את הטפסים הרלוונטיי טהאינטרנ

 
 

 : בריאותאישור 
 

 בחתימתי, אנו מאשרים כי הובא לידיעתנו טיב הפעילות, אורכן ותוכנן.
 

הנני להצהיר כי בני/ביתי יכול/ה להשתתף בכל הפעילויות ואין לו/ה מגבלה  .א
 רפואית המונעת השתתפות באופן פעיל ועל פי דרישות המדריך. 

 
אנו מתחייבים לעדכן את מרכז קהילתי בכל שינוי בריאותי המגביל את  .ב

 השתתפות ילדי בפעילות, כולל רגישות למוצרי אוכל אלרגיות וכו'. 
 

 :צילוםאישור 
 

אנו מאשרים לצלם את ילדנו, בזמן הפעילות ולפרסם זאת -צילום .א
 בפרסומי המועצה והמרכז הקהילתי. 

 
 
 
 
 
 


