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 תקנון והצהרת בריאות – חוג שחייה שנתי
 ,הורים ושחיינים יקרים

רה ספורטיבית חינוכית ומהנה אנו על אווי לצורך שמירהעל בחירתכם בבי"ס לשחייה שלנו, שמחים אנו 

 מתחייבים

 להעניק יחס אישי ומקצועי לכל שחיין. •

 .בזמן האימון בלבדלהיות אחראים לשלומם של השחיינים  •
 :נבקשכם

 דק' לפני תחילת השיעור. 15להגיע לאימונים  •

 ה עם שיער ארוך )ניתן לרכוש אצלנו (\להגיע לבריכה עם בגד ים, משקפת וכובע ים לתלמיד •

 לא לאכול לפני אימון השחייה. •

 המצילים.להקפיד על תקנון הבריכה ולהישמע להוראות  •

 לעדכן טלפונית במקרה של היעדרות של שחיין. •

 ן. שינוי במצבו הבריאותי של השחיי לעדכן במידע וחל •
 : עלויות

 לחודש ₪  220 –דקות  30 –חוג שחיה חד שבועי 
 לחודש₪  330 –דקות  30 –חוג שחיה דו שבועי 

 נהלים כלליים:

 מאי )כולל( –משך החוג הוא ספטמבר  •

התשלום הינו עבור כל משך התקופה מראש ניתן לשלם באשראי  ודשי, נלקחו בחשבון חופשות וחגים.מחיר החוג הינו ח •

 או במזומן )תשלום אחד עבור כל התקופה(.   )תשלומים(

 .ת וזאת לאחר שניתנה הודעה להורהמסוים במהלך שנת הפעילו שינויים במועדי החוג ואף לבטל שיעורים לערוך שאאנו ר •

 .ינתן החזר כספי מלא בקיזוז מבצעיםייתאפשר כשבוע לפני תחילת כל חודש, וביטול החוג  •

 . לא יתאפשר זיכוי בעבור חודש שכבר התחיל •

 ביטול החוג יתאפשר רק עד סוף חודש אפריל. לאחר מכן לא יתאפשר ביטול החוג וזיכוי הלקוח.   •

ולא יינתן פיצוי כספי אלא על בסיס מקום פנוי בלבד  ל סיבה שהיא לרבות מחלה לא יתאפשר להשליםאם החמצתם את האימון מכ •

 ועל פי שיקולים מקצועיים.

הורים, אחים או כל מלווה אחר אינם רשאים להשתמש  הכניסה למים מותרת לילד שרשום לחוג בלבד ורק למשך זמן האימון. •

 סה לבריכה.לרשותכם פינת המתנה בכני במתקני המרכז.

 אין להסתובב בשטחי המגדלים למעט סביבת הבריכה והמעליות בכניסה וביציאה. •

ויש  חל איסור מוחלט על כניסה מקידמת הבניין הכניסה למתחם היא רק מהדלת האחורית ורק לאחר ביצוע זיהוי באינטרקום. •
  להישמע להוראות הקב״טים.

  והחנייה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד.החברה איננה מתחייבת לחנייה במקום  •

על פי שיקול דעתה של הנהלת החזר  כספי יהיה  טיפול בעתיד./לקוח שיעבור על הנהלים הנ״ל לא תתאפשר כניסתו לחוג/שיעור •
 הבריכה. 

 אני החתום/ה מטה מצהיר/ה  כי:

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

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

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

  ווידיאו לערוץ היוטיוב.יצולם בני/בתי ותמונות אלו יעלו לאתר האינטרנט/ פייסבוק/  השיעוריםמאשר/ת כי במהלך 

 _________________ ילד/ה שם ה  _________________  שם ההורה

  ___________________  יךארת  _________________ חתימת ההורה
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 צומת סביון –ים התיכון הקוד התנהגות מגדלי 

מכיוון שאנו אורחים במגדלי הים התיכון עלינו לשמור על יחסי שכנות טובים עם דיירי הבניין וכן עם עובדיו ולשמור על הנהלים 

 הנהוגים בו. 

להסתובב במתחמי הבית למעט הכניסה על מנת לשמור על פרטיותם של הדיירים שאצלם אנחנו מתארחים אין  •

 מרכז. )כניסה מאחור דרך החניה ללקוחות המרכז(.דרך הכניסה ללקוחות ה והיציאה מהבניין

חל איסור מוחלט על כניסה מקידמת  הכניסה למתחם היא רק מהדלת האחורית ורק לאחר ביצוע זיהוי באינטרקום. •

  ויש להישמע להוראות הקב״טים. הבניין

  החברה איננה מתחייבת לחנייה במקום והחנייה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד. •

 .לבן"( -לא נמצאה חנייה בחניון של המקום יש לקחת בחשבון כי החנייה ברחוב היא בתשלום )"כחולבמידה ו •

על פי שיקול דעתה החזר  כספי יהיה  טיפול בעתיד./לקוח שיעבור על הנהלים הנ״ל לא תתאפשר כניסתו לחוג/שיעור •

 של הנהלת הבריכה. 

 

 ______________________  חתימה  _____________________שם מלא 
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