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 2019-2018תקנון חוגי שחיה עונת 
 הורים ושחיינים יקרים,

 שמחים אנו על בחירתכם בבי"ס לשחייה שלנו,

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

 ומקצועי לכל שחיין.להעניק יחס אישי  •

 בזמן האימון בלבד.ם לשלומם של השחיינים להיות אחראי •

 נבקשכם:

 דק' לפני תחילת השיעור. 10להגיע לאימונים  •

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

 לא לאכול לפני אימון השחייה. •

 המצילים.להקפיד על תקנון הבריכה ולהישמע להוראות  •

 לעדכן טלפונית במקרה של היעדרות שחיין. •

 לעדכן במידה וחל שינוי במצבו הבריאותי של השחיין. •

 נהלים כלליים:

 .נלקחו בחשבון חופשות וחגים חוגעלות המחיר החוג הינו חודשי, במסגרת  •

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

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

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

 מדיניות ביטולים:

אין אפשרות לקבל החזר על פיצוי כספי מלא יינתן בגין חודשים שטרם החלו. יש להודיע על ביטול החוג לפני תום החודש,  לכלל החוגים: •

 חלק מהחודש.

החל ₪(.  150: מעת הרישום ועד חודש סוף חודש נובמבר יינתן החזר כספי של חצי מעלות החוג ))מסובסד( לחוג חד שבועי למנויים •

 לא יינתן החזר כספי על רישום לחוג חד שבועי.  1.12.18מ

 התנהלות בקאנטרי ונהלים כלליים למי שאינו מנוי:

ן השיעור ובמסגרת שיעור השחיה, לא לפני כן ולא דק' לפני החוג ולא לפני כן. השהות במים מותרת אך ורק בזמ 10ההגעה לקאנטרי כ •

 לאחר מכן. שחיין שיחרוג מנהלים אלה , תופסק השתתפותו בחוג לאלתר. 

(. על ההורה המלווה להגיע 3ניתן להגיע עם הורה מלווה אחד בלבד. לא תתאפשר כניסה למלווים נוספים )למעט אחים קטנים עד גיל  •

 קדון בזמן השהות בקאנטריעם תעודה מזהה ולהשאיר בקבלה כפי

 בתום השיעור ניתן להתקלח ולהתארגן ולאחר מכן יש לעזוב את המתחם.  •

 כניסת השחיין תתאפשר באמצעות כרטיס שחיין אותו תקבלו בתחילת העונה. לא תתאפשר כניסה ללא כרטיס לכן הקפידו להביאו.  •

ר בע"מ". חברת אסף טימר תגבה את התשלומים, תנהל ותפעיל את ף טימנטרי מופעל על ידי חברת "אסחוג השחייה בקא 15/12/16החל מיום 

 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: 

 

 אני החתום/ה מטה מצהיר/ה כי:

 בני/בתי הרשום/ה לחוג שחייה שנתי רשאי/ת מבחינה בריאותית ליטול חלק באימוני השחייה. •

 הנני מאשר/ת כי במהלך החוג יצולם בני/בתי ותמונות אלו יעלו לאתר האינטרנט/פייסבוק/ווידאו לערוץ היוטיוב. •

 הודעות ועדכונים לכתובת המייל ובסמס.הנני מאשר/ת קבלת  •

 

 שם התלמיד: ______________ ______________  שם ההורה:

 ______תאריך: ____________ ______________  חתימת ההורה:

 

 ותודה על שיתוף הפעולה, שחייה נעימה

 הנהלת המרכז.
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