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 תאריך __________

 
 

  מועדון רחובות – שחייהלימוד לקורס ם הסכ
 

 אנו החתומים מטה  ____________   ________________ מבקשים בזאת לרשום את _____________
 

 שיעורים בתאריכים________ 21שחייה בן לימוד לקורס תאריך לידה ___/___/___ 
 

 _____________________ אבא_________________ טלפון אמאטלפון 
 

 כתובת_______________________________  דוא"ל _____________________________________
 

o  מספר מנוי )נא הקף בעיגול(שנתי הילד מנוי במועדון רחובות/מנוי משפחתי _______________ : 

 ש"ח.  099 ת עבור קורס השחייה הינה. העלו2
 
 לא יתקיימו שיעורי השלמה ללא סיבה מוצדקת – השיעורים ולא לחלק ממנו 21הקורס בן ה לכל . ההרשמה הינ1
 
 2, רחוב גד פיינשטיין לספורט תרבות ונופש בבריכת מועדון רחובותהקורס יתקיים . 3
 
 לשחות ואין בעיה בריאותית כלשהי /הכשיר, כי הילד/ה לקורסההורים מצהירים, בעצם ההרשמה והתשלום . 4
 

 :אמצעי תשלום. 5

 

 תוקף _______  ______________________ : אבקש לחייב את כרטיס האשראי שמספרוכרטיס אשראי. 5.2

על סכום _______ ש"ח ב ____ תשלומים   ספרות בגב הכרטיס_____ ת.ז של בעל הכרטיס____________ 3

 (.3)עד 

 
 תשלומים( 3)עד  "מועדון רחובות" –לפקודת : נא לצרף המחאות. 5.1

 ₪.  59ידוע לנו כי החזרת חיוב מסיבה שאינה בשליטת העמותה תחויב בעמלה בגובה 
 

 
 אנו מאשרים ומקבלים את הנהלים הבאים במקרה ונרצה לבטל את ההרשמה:

 
החל משבועיים ועד שבוע לפני תחילת הקורס  .על ביטול ההשתתפות בקורס תהיה עד שבועיים לפני תחילת הקורסהודעה  6.2

 מעלות הקורס. החל משבוע מתחילת הקורס יגבה תשלום מלא. 59%הודעה על ביטול תגרור תשלום של 
 במקרה של טעויות גביה, העמותה שומרת לעצמה את הזכות לגבות את ההפרשים. 6.1

 .במועדון רחובות משפחתי שנתי בלבדינתנו רק לרוכשי מנוי  הנחות 6.3

 במועדון רחובות בטלות במידה ויבוטל המנוי השנתי.למנויי הנחות שניתנו  6.4

 

 ובזאת באנו על החתום
 

__________________ 
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 קורסי השחייה ב כללי בטיחות והתנהגות

 דקות לפני תחילת השיעור. 29-הילד ילווה על ידי הורה אחד ללא אחים. ההגעה תהיה כ .2

הילד יהיה באחריות ההורה המלווה עד לתחילת השיעור ובסיום השיעור ההורה חייב לקבל לידיו את הילד. אין  .1

 אפשרות להשאיר ילד ללא השגחה.

 צמוד לגדר.באזור שבשטח הבריכה  שמחוץ לבריכה או באישור המדריךההורה המלווה יוכל להמתין על הדשא  .3

 יש להישמע להוראות הממונים בשטח ולשילוט בבריכה.  .4

 אין כניסה למים העמוקים. .5

 הילד והמלווה יעזבו את שטח המועדון.  והתארגנות בסיום השיעור הילד יצא מהמים. לאחר מקלחת .6

 אין לעשות שימוש במתקני המועדון לפני ואחרי השיעור. .7

 החנייה תהיה במגרש החנייה בלבד על פי השילוט. .8

 הסכם הפעילות ולסיום ההתקשרות.ילוי ההוראות הנ"ל יביא לביטול אי מ .0
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