הסכם להשתתפות של מבוגר בחוגים ובפעילות ברשת המתנ"סים
(מתנ"ס  -מרכז תרבות ,נוער וספורט)
אנחנו מברכים אתכם על ההצטרפות שלכם לחוגים ולפעילויות במתנ"ס.
הצוות של רשת המתנ"סים דואג לשרת אתכם.
הצוות של רשת המתנ"סים דואג לטפל בבקשות שלכם.
שם המתנ"ס  /אגף (מחלקה)
שם החוג
הנהלים (הכללים) של רשת המתנ"סים
א .פרטים על הרשמה ותשלום על חוגים ופעילויות
 הפעילות של החוגים מתחילה בהתחלה של חודש ספטמבר.
 הפעילות של החוגים מסתיימת בסוף חודש יוני.
 כשנרשמים לפעילות של רשת המתנ"סים ,צריך להירשם לכל
החודשים של הפעילות.
 המתנ"ס פותח פעילות רק אם נרשמים מספיק
משתתפים.
 משתתף יהיה רשום לפעילות רק בסוף תהליך ההרשמה.
 התשלום עבור הפעילות הוא בכרטיסי אשראי ,במזומן או
בהמחאה (צ'ק).
 החישוב של מחיר הפעילות כולל גם את החופשות והחגים,
לפי הרשימה שנמצאת במזכירות המתנ"סים.
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 המחירים של הפעילויות כוללים את המחיר של החומרים
שצריך בפעילויות.
ב .איך מודיעים על ביטול השתתפות בפעילויות של רשת
המתנ"סים?
 רשת המתנ"סים מציעה סוגים שונים של פעילויות למבוגרים:
חוגים ,מינוי (הצטרפות) לתיאטרון או להרצאות וקורסים.
 הפסקה של השתתפות בכל הפעילויות במהלך השנה היא
באחריות המשתתף.
 צריך להודיע על ביטול של ההשתתפות בפעילות למזכירות
של רשת המתנ"סים.
 לא מבטלים השתתפות בפעילות מול הבנק.
ג .איך מבטלים השתתפות בפעילויות של רשת המתנ"סים?
מבקשים ממזכירות רשת
המתנ"סים לבטל את הפעילות

בוחרים באחת משתי אפשרויות
להמשך

החזר של כסף עבור חוג
או פעילות

רישום לחוג אחר או לפעילות
אחרת
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מה עושים כדי להירשם לחוג אחר במקום חוג שביטלתם?
רישום לחוג אחר או לפעילות
אחרת

מבררים במזכירות לאיזה
חוגים או פעילויות ברשת
המתנ"סים אפשר להרשם

נרשמים לפעילות החדשה

מה עושים כדי לבקש החזר כספי עבור חוג שביטלתם?

חוג

החזר של כסף עבור חוג או
פעילות

כדי לבטל חוג צריך לכתוב
מכתב בקשה לביטול
לרשת המתנ"סים

חוג מבוטל חודש אחרי
ששלחתם לרשת המתנ"סים
מכתב בקשה לביטול

ברגע שהביטול נכנס לתוקף
(החוג מבוטל)

מקבלים החזר כספי על
החודשים שנשארו מהיום
שהביטול בתוקף
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מינוי לתיאטרון  /הרצאות
החזר של כסף עבור פעילות

מבוטל מיד אחרי הגשת מכתב
הבקשה לביטול

מקבלים החזר כספי על החלק
של המנוי שבו לא השתמשנו.
מההחזר רשת המתנס"ים
מורידה דמי ביטול
(כסף על ביטול הפעילות)

קורס
החזר של כסף עבור פעילות

אפשר לבטל השתתפות בקורס
רק לפני שהקורס מתחיל

אם מבטלים השתתפות בקורס
אחרי שהקורס מתחיל,
לא מקבלים החזר כספי
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ד .איך מחזירים לכם את התשלום עבור חוג שביטלתם?
אנחנו מחזירים לכם את הכסף באותה צורה שבה שילמתם:
 אם שילמתם בכרטיס אשראי –
המתנ"ס מזכה אתכם (מחזיר) בכרטיס האשראי בהתאם
לתשלומים עבור הפעילות.
 אם שילמתם עבור הפעילות בהמחאה (צ'ק) –
המתנ"ס מחזיר לכם את ההמחאות (הצ'קים) שהוא לא
השתמש בהן.
על כל המחאה (צ'ק) שמחזירים לכם ,אתם משלמים ₪ 11
עמלה (שכר על שירות).
 אם שילמתם עבור הפעילות במזומן –
המתנ"ס מחזיר לכם את הכסף בהעברה בנקאית (העברה של
כסף לחשבון הבנק שלכם).
המתנ"ס לא מחזיר כסף אם מבטלים חוג אחרי שהוא כבר
הסתיים.

ה .הנחות
מתי מקבלים הנחה?
 כשאדם אחד מהמשפחה משתתף בכמה חוגים של רשת
המתנ"סים אילת.
 כשכמה מבני המשפחה משתתפים בחוגים של רשת
המתנ"סים אילת.
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גובה ההנחה הוא בהתאם למספר החוגים עליהם המשפחה
משלמת:
השתתפות בחוגים

הנחה

חוג אחד למשפחה

ללא הנחה.
(*יש הנחה רק אם יש מבצע)

 11%הנחה על החוג השני.

שני חוגים למשפחה

ההנחה היא על החוג הזול
יותר מ 2-החוגים.
 15%הנחה על החוג הזול

שלושה חוגים למשפחה

מביניהם.
 15%הנחה על שני החוגים

ארבעה חוגים למשפחה

הזולים מבין ארבעת החוגים.
חמישה חוגים ויותר למשפחה  15%הנחה על כל החוגים
חוץ משני החוגים היקרים
ביותר.
ו .כפל הנחות
לא מקבלים הנחה פעמיים על אותו חוג.
למשל ,אם משלמים על חוג במבצע ,אי אפשר לקבל עוד הנחה על
אותו חוג.
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ז .ביטוח
 רשת המתנ"סים נותנת ביטוח למשתתפים בזמן שהם בפעילות
של המתנ"ס.
 במקרה של תאונה ,המשתתף חייב להודיע מיד למדריך של
הפעילות.
 המדריך מעביר פרטים על התאונה להנהלה של רשת
המתנ"סים.
 רשת המתנ"סים מעבירה הודעה מסודרת לחברת הביטוח.
 רשת המתנ"סים מחויבת (חייבת) לנהוג לפי ההוראות של
חברת הביטוח.
 רשת המתנ"סים לא מתחייבת לקבל הודעות שנמסרו באיחור.
ח .הצהרה (הודעה) רפואית
סמן  Xבמקום המתאים:
 אני מצהיר (מודיע) בזאת שאני לא יודע על בעיות רפואיות
שעלולות (יכולות) לסכן את הבריאות שלי בזמן הפעילות.
 יש לי בעיה בריאותית.
תכתוב כאן בכמה מילים מה הבעיה:
__________________________________________
 אני צריך התאמת נגישות.
תכתוב כאן בכמה מילים מהי ההתאמה שאתה צריך:
__________________________________________
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ט .אישור תיעוד
אנחנו ברשת המתנ"סים מצלמים את הפעילויות במהלך השנה.
אנחנו מצלמים כדי לתעד (לשמור) וכדי לפרסם את האירועים
(הפעילויות) במתנ"סים.
 אני מסכים לצילום ,תיעוד ופרסום תמונות שלי
מהשתתפות בפעילויות של רשת המתנ"סים.
 אני לא מסכים לצילום ,תיעוד ופרסום תמונות שלי
מהשתתפות בפעילויות של רשת המתנ"סים.
בזאת אני מסכים לתנאים שמופיעים בהסכם ההשתתפות.
שם משפחה:
שם פרטי:
מספר תעודת זהות:
תאריך לידה:
כתובת:
מספר טלפון:
מספר טלפון נייד:
כתובת דואר אלקטרוני (מייל):
חתימה:

בברכה,
צוות רשת המתנ"סים אילת
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