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 לא מנויים –שיעורי שחייה פרטיים  –בריאות  והצהרת קנוןת
 

 ,יקרים וילדים הורים
 .שלנו לשחייה ס"בבי בחירתכם על אנו שמחים

 :אנו מתחייבים יחדיו ומהנה חינוכית ספורטיבית באווירה ללמוד שנוכל במטרה

 ובליווי צמוד של מדריך מקצועי. ומהנה מקצועי באופן ילדכם את ללמד •

 .בלבד השיעור בזמן התלמידים של לשלומם אחראים להיות •

 .בקצב המתאים לצרכיו של כל ילדהתקדמות  •
  

 :נבקשכם

 .זמןכמה דקות לפני ה  לשיעור להגיע •

 .ארוך שיער עם ה\לתלמיד ים וכובע ים בגד עם לבריכה להגיע •

  .שחייה משקפת •

 .השחייה שיעור לפני לאכול לא •

 .המצילים להוראות ולהישמע הבריכה תקנון על להקפיד •

 ה./תלמיד של היעדרות במקרה טלפונית עדכןל •
 

 שימו לב!

ור שלא יבוטל בזמן או שיעור שעות לפני מועד השיעור. שיע 24ביטול או דחייה של מועד שיעור ייעשה לפחות  •
 )גם במקרה של מחלה( ₪ 50דמי ביטול של ב ביחוי -בו ללא הודעה מוקדמת  שהתלמיד/ה לא נכח/ה

 .ל כל השיעוריםע בתשלום מראש ת/תלמיד/ה המבקש/ת לשריין מראש מספר מסוים של שיעורים מחויב •

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

 שחיין, אין כניסה לאחים מלווים.לכל אחד בלבד ניתן להיכנס לקאנטרי עם מלווה  •

. אין להשתמש במתקני הקאנטרי אלא אך ורק בבריכה ולצורך שימו לב: רכשתם שיעור שחייה ולא כניסה לקאנטרי •

 השיעור. 

 הבריכה והמעליות )בכניסה וביציאה(. ביבתאין להסתובב בשטחי הקאנטרי, למעט ס •

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

. שחיין שיחרוג מזמן משך זמן השהייה בקאנטרי מוגבל לרבע שעה לפני תחילת השיעור וחצי שעה מתום השיעור •

 ₪.  100השהייה ייקנס בסכום של כ

חברת אסף טימר תגבה את חוג השחייה בקאנטרי מופעל על ידי חברת "אסף טימר בע"מ".  15/12/16החל מיום 

 התשלומים, תנהל ותפעיל את החוג באופן בלעדי.

אין ולא תהיה לקאנטרי כל אחריות ביחד לחוג ו/או לתכנים המועברים בו למעט עניין אספקת הבריכה הנדרשת לקיומו  •

 של החוג.

 תאריך: _______________  חתימת ההורה על קבלת ההודעה: ______________________

 :כי ה/מצהיר מטה ה/החתום ניא

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

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

 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 

 

 ________________:תאריך התלמיד:______________ םש ______________:ההורה שם

 _ההורה:__________ חתימת
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