מועדון הטאקוונדו הפועל כפר-סבא
בראשות מאסטר שלמה טל חגורה שחורה דאן 6
מאמן ושופט בינלאומי טל"581606790 0252253250 -
אתרWWW.KSTAEKWONDO.COM:

W.T.F

טופס הרשמה – חובה לקרוא בעיון ,למלא את כל הפרטים ולהחזיר את הטופס חתום!
(נא לצלם ולשמור העתק של הטופס אצלכם)
(לתלמיד חדש חובה להעביר למועדון צלום תעודת זהות בה רשום התלמיד)
אני הח"מ מבקש/ת להירשם לשעורי טאקוונדו לשנת הפעילות .0214/0213
שם פרטי_______________ שם משפחה________________________
תאריך לידה_________ תעודת זהות _________________
כתובת____________________________
טל בבית _______________ טלפון בעבודה______________
נייד _________________
.1
.0

אימייל____________________________

הנני מאשר בזאת כי אין לי מגבלה רפואית המונעת ממני להשתתף בשעורים.
יש לי מגבלה רפואית ____________________________ ,אך מגבלה זו אינה מונעת
ממני השתתפות בשעורים.

נוהלי רישום ותשלום:
מחיר החוג יהיה _________  ₪לחודש
.7
.6
.3
.4
.5

דמי רישום וביטוח ע"פ חוק הספורט תשלום חד פעמי ____  ₪לשנת הפעילות.
הבסיס לתשלום השיעורים הוא שנתי ומחולק ל ___-תשלומים במהלך השנה ,
התשלום יבוצע עם שיקים לתאריך ה 75-לכל חודש,לפקודת מועדון הטאקוונדו,
אין אפשרות לשלם עבור החוג בכל חודש.
במעמד ההרשמה יש להפקיד במעטפה את טופס הרישום בצירוף השקים לתשלום
 .דמי רישום ובטוח לצרף לתשלום הראשון באותו שיק .
אין החזר כספי בגין חופשות ומועדי ישראל.

תקנון מועדון הטאקוונדו
.1
.0

שנת הלימודים מסתיימת בסוף חודש יולי .0214
השיעורים מתקיימים פעמיים בשבוע ,כולל בחופשות מוסדות החינוך,
למעט ערבי חג וחגים ,חול המועד סוכות ופסח.

.3
.4
.0
.0
.7
.9
.9
.12
.11
.10

משך השיעור הוא  02דקות (מינימום).
חובה לדייק בזמן ההגעה לשיעור.
חובה :על התלמידים להופיע לאימון בתלבושת והציוד הנדרש על ידי המאמן בהופעה
נאותה כולל בקבוק מים אישי.
מספר התלמידים המינימלי בקבוצה יהיה  0משתתפים הנהלת המועדון שומרת לעצמה
את הזכות לסגור או לשנות קבוצה בה יהיו פחות מ  0משתתפים.
הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לפתוח ,לבטל ו/או לשנות לוח זמנים.
היעדרות מפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלא עבור החוג.
במקרה של היעדרות מדריך/מאמן ,הפעילות תתקיים עם ממלא מקום או תדחה למועד
מאוחר יותר (בנוסף לזמן הפעילות הרגילה).
הנהלת המועדון רשאית להפסיק פעילות למשתתף במידה ולא הוסדרו נוהלי רישום
ותשלום ו/או הוא פוגע בפעילות השוטפת ו/או נעדר ללא סיבה מוצדקת.
הגעה לאימונים וחזרה באחריות המשתתף.
הנהלת המועדון וממלאי התפקידים במסגרת החוגים אינם נושאים באחריות לחפצים
אישיים שהמתאמנים מביאים עמם לפעילויות.

ביטול החוג
ביטול חוג יעשה בפנייה בכתב בלבד להנהלת המועדון.

החזר כספים
החזר כספים בגין ביטול חוג – הסכום ששולם בניכוי תקופת ההשתתפות,
הכוללת את החודש בו נתקבלה הודעת הביטול.



דמי רישום וביטוח לחוג אינם מוחזרים.
אין החזר כספים לאחר התאריך  7במרץ  6574למעט סיבות רפואיות.
תאריך התחלת הפעילות _____________

הערות
________________________________________________________
________________________________________________________

הנני מאשר/ת את קריאת התקנון ומתחייב/ת לנהוג על פי הכתוב בו.
______________
שם

___________________
חתימה

__________________
תאריך

