הסכם השתתפות
בפעילות תנועת הצופים
ברכות להצטרפותכם לתנועת הצופים הפועלת תחת רשת המתנ"סים אילת.
הרשת דואגת לשרת אתכם ולתת מענה לבקשותיכם ככל שניתן ,יחד עם זאת אנו מבקשים להביא
לידיעתכם את תקנות שבט הצופים ורשת המתנ"סים בעת ההתקשרות עימנו.

תקנון
פרטי הפעילות:
 הפעילות מתקיימת במתחם שבט הצופים שבבית הספר "אלון" ,פעמיים בשבוע :ימי שלישי בשעות -17:00
 19:00וימי שישי בשעות .17:00 -15:00
 לא תתקיים פעילות עפ"י לוח חופשות וחגים של משרד החינוך ,למעט טיולים או אירועים שבטיים
מיוחדים.
 במשך השנה נצא לשני טיולים הכוללים לינה בחוץ ,ולמחנה קיץ .בנוסף ,אירועים וטקסים מיוחדים.
נהלי הרשמה ותשלום לצופים:
 רישום ותשלום לפעילות בצופים לכל תקופת שנת הפעילות.
 תשלום עבור ביטוח אתגרי צד ג'  .סכום שלא יוחזר במקרה של ביטול הרשמה.
 משתתף בפעילות בצופים יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה הכולל :הרשמה לצופים באמצעות
המחשב וסיום נוהל התשלום .כמו כן ,הרשמה לטיולים במשך השנה מותנית בהרשמה שנתית לצופים.
 ניתן לשלם בכרטיסי אשראי  ,מזומן או בהמחאה.
 התשלום לפעילות השנתית בצופים לא כולל מדים (חאקי) ואירועים מיוחדים נוספים במשך השנה (בעלות
מינימאלית).
החזר כספי בעבור ביטול השתתפות בצופים או מעבר לפעילות אחרת:








ניתן לפרוש מהפעילות ע"י הגשת בקשה בכתב במזכירות המתנ"ס .באחריות המשתתף/ת בלבד להגיש
את הבקשה.
הביטול יכנס לתוקף החל מהחודש שלאחר תאריך בקשת הביטול.
משתתף המפסיק את פעילותו בצופים ,יוכל לעבור לפעילות אחרת ברשת .במידה ואינו מעוניין לעשות כן,
הביטול והחזר כספים יכנס לתוקף החל מהחודש שלאחר תאריך הודעת הביטול עפ"י החלק היחסי של
התקופה שבה היה רשום לפעילות כולל טיולים עפ"י תקופת רישום.
אופן החזרת הכספים :עפ"י אופן התשלום בה השתמש הרוכש .למשלמים בכרטיס אשראי זיכוי כרטיס
האשראי בהתאם לתשלומים .למשלמים באמצעות המחאה ,יוחזרו ההמחאות הרשומות לפקודת המתנ"ס,
על כל המחאה שתוחזר יחויב המשתתף ב  ₪ 10 -עמלה .למשלמים במזומן ויתרות נוספות להחזרה ,יוחזרו
באמצעות העברה בנקאית.
אין ביטול השתתפות רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.
בכל מקרה ,ביטול יעשה אך ורק ע"י המתנ"ס ולא ישירות מול הבנק.

הנחות:






ההנחות המקובלות במתנ"ס לא חלות על הצופים.
הנחות אחים ניתנות לאחים מאותה שיכבת גיל :ד – ט (שכב"צ) י – יב (שכב"ג).
סוג ההנחה ניתנת בהתאם לפרסום הנהגת הצופים ,לכל פעילות.
במקרים מיוחדים ,ניתן לפנות לועדת הנחות ע"י מילוי בקשה בצירוף מסמכים .ניתן להדפיס את טופס
הבקשה מהאתר של רשת המתנ"סים אילת.
אין כפל הנחות.

ביטול השתתפות בטיול /קורס:
 ביטולים התקבלו עד  7ימי עבודה לפני תחילת הטיול/קורס ,החזר מלא למשתתף.
 ביטול לאחר  7ימים ועד  3ימי לפני תחילת הטיול/קורס ,יחויב ב –  5%דמי ביטול.
 לא יינתן החזר כספי בעבור ביטול של  3ימים לפני תחילת הטיול/קורס או במהלך הטיול/קורס ,למעט סיבה
רפואית באישור רופא.
 לא יינתן החזר כספי בעבור ביטול רטרואקטיבי והחזר כספי בגינו.
ביטוח:


חניכי תנועת הצופים יהיו מבוטחים בביטוח אתגרי צד ג' .הביטוח הוא במסגרת תנועת הצופים מרגע
העברת התשלום למתנ"ס .הביטוח במערכת החינוך אינו מהווה תחליף לביטוח זה.

הצהרה רפואית:



סמן  Xבמקום המתאים-
הנני מצהיר/ה בזאת כי למשתתף בפעילות ,אין בעיות רפואיות העלולות לסכן את בריאותו/ה בעת
הפעילות.
למשתתף בפעילות יש בעיה בריאותית ,פירוט:
__________________________________________________________________________.

אני מתחייב/ת לעדכן בנוגע למצבו/ה הבריאותי של בני/בתי במידה במידה וחל שינוי.



לצורך תיעוד ופרסום אירועי שבט הצופים ורשת המתנ"סים ,אנו מצלמים את הפעילויות המתקיימות
במהלך השנה .חתימתכם ,מהווה את הסכמתכם לצילום ,תיעוד ופרסום תמונות המשתתפים בפעילויותינו.

פרטי המשתתף:
__________________

_________________ _________________

__________

__________________

___________ ___________________

זכר  /נקבה

שם משפחה

שם בית הספר

שם פרטי
כיתה

הריני מסכים לאמור לעיל,

טלפון נייד

(ההורים)

______________
שם משפחה

_______________
שם האם

______________
שם משפחה

_______________
שם האב

___________________
כתובת

ת .זהות

תאריך לידה

__________________
ת .זהות
__________________
ת .זהות

__________________
טלפון

_______________
חתימה
_______________
חתימה

__________________ ____________
טלפון נוסף
טלפון נייד

___________________________________________________________________________
כתובת דאר אלקטרוני

2019

בברכת,
שנת פעילות פורה ,בטוחה ומהנה
שבט צופי אילת

