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 מנוייםלא  –חוג שחייה שנתי  –תקנון והצהרת בריאות 

  הורים ושחיינים יקרים,

בית הספר פועל כל השנה וחוגי השחייה השנתיים פועלים בחודשים ספטמבר  שמחים אנו על בחירתכם בבי"ס לשחייה שלנו,

  מאי.עד סוף 

 אנו מתחייבים:מנת לשמור על אווירה ספורטיבית, חינוכית ומהנה יחדיו, -על

 להעניק יחס אישי ומקצועי לכל שחיין. •

 בזמן האימון בלבד.להיות אחראיים לשלומם של השחיינים  •

 נבקשכם:

 דק' לפני תחילת השיעור. 10להגיע לאימונים  •

 )לתלמיד/ה עם שיער ארוך(.להגיע לבריכה עם בגד ים, משקפת וכובע ים  •

 לא לאכול לפני אימון השחייה. •

 להקפיד על תקנון הבריכה ולהישמע להוראות המצילים. •

 לעדכן טלפונית במקרה של היעדרות שחיין. •

 לעדכן במידה וחל שינוי במצבו הבריאותי של השחיין. •

 נהלים כלליים:

 פשות וחגים.מחיר החוג הינו חודשי, במסגרת עלות הקורס נלקחו בחשבון חו •

לערוך שינויים במועדי החוג ואף לבטל חוג מסוים במהלך שנת הפעילות, וזאת לאחר שניתנה הודעה  בית הספר רשאי •

 להורה ולשחיין.

 לערוך שינויים מבחינת מדריכ/ת החוג במהלך העונה ובמסגרת שיעורי ההשלמה. בית הספר רשאי •

לא יוחזרו  רישום, ויינתן החזר כספי מלא בקיזוז מבצעים )דמי לפני תחילת כל חודשביטול החוג יתאפשר כשבוע  •

 בשום שלב(.

אך לא יינתן אם החמצתם את האימון מכל סיבה שהיא, לרבות מחלה, יתאפשר להשלים השיעור בתיאום מראש,  •

 השלמות ניתן לבצע במסגרת חודשי החוג בלבד )ספט' עד מאי( ולא בחודשי הקיץ. פיצוי כספי. 

 בלבד ורק למשך זמן האימון.ם מותרת לילד הרשום לחוג הכניסה למי •

 . 3ל שחיין, אין כניסה לאחים מלווים מעל גיל לכאחד בלבד ניתן להיכנס לקאנטרי עם מלווה  •

 הורים או כל מלווה אחר אינם ראשיים להשתמש במתקני המרכז. •

 יאה( והמשרדיבת הבריכה , המעליות )בכניסה וביצבן להסתובב בשטחי הקאנטרי, למעט סאי •

 שחיין שיחרוג מנהלים אלו לא יוכל להמשיך לשחות עימנו, לכן אנא הקפידו על שמירת נהלי הבריכה ובית הספר שלנו. •

 הנהלת ביה"ס והקאנטרי שומרים לעצמם את הזכות לגבות תשלום נוסף סמלי בעבור צ'יפ לצורך הסדרת הכניסה.  •

 במעמד הרישום יש לשלם מראש על כל חודשי החוג. •

 דיניות ביטולים:מ

 יש להודיע על ביטול החוג לפני תום החודש, ההחזר יועבר בגין חודשים שטרם החלו. •

 אין אפשרות לקבל החזר על חלק מהחודש. •

 אני החתום/ה מטה מצהיר/ה כי:

 בני/בתי הרשום/ה לקורס שחייה רשאי/ת מבחינה בריאותית ליטול חלק בשיעורי השחייה •

פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכיו"ב. אני  ,SMS החברה, באמצעות דוא"ל ו/אואני מסכים לקבל מ •

 אהיה רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצוני להפסיק לקבל דיוור כאמור. 

o מאשר/ת כי במהלך החוג יצולם בני/ בתי ותמונות אלו יעלו לאתר האינטרנט/פייסבוק/ וידאו לערוץ היוטיוב 

 

  שם התלמיד: ______________  ______________ שם ההורה:
 __________________תאריך:   ______________ חתימת ההורה: 
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 משתתפי בית הספר לשחייה והוריהם -כבוד ל

 חוג השחייה בקאנטרי מופעל על ידי חברת אסף טימר. 01/08/2017הרינו להודיעכם כי החל מיום 

 חברת אסף טימר תגבה את התשלומים, תנהל ותפעיל את החוג ללא מעורבות של חברת קאנטרי גבעתיים בע"מ .

ים, טענות לגבי אופי הפעילות וכיוצא בזה תהיה של וכלפי חברת אסף טימר האחריות המלאה לגביית תשלומים, החזרים, ביטול

 באופן בלעדי. 

 תאריך: ____________     שם השחיין/ית: ____________    שם ההורה:_____________  

 חתימה על קבלת ההודעה: __________
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