
  שלנו https://www.facebook.com/PDFootballAcademy/  כדורגל גדרה ר "בית בעמותת רישום תקנון

   ליגות, לליגות הכנה, עתודה קבוצות, לכדורגל ספר  בית, חוגים רישום תקנון בקרו בדף הפייסבוק

 ספורט  מחלקת של תקנון****  שינויים יתכנו / ובוגרים  נוער  קבוצות, נשים קבוצת, רשומות

 מחולק אשר  מלא תשלום או, האשראי בכרטיס קבע הוראת, קים'צ באמצעות יתבצע החיוב****  

 . הנבחר  החוג של הפעילות לחודשי בהתאם באשראי לתשלומים

 .  במלואם פטורים הינם רישום דמי כאשר , פעילות חודש כל עבור  מראש מתבצע התשלום

 . מלאה ותפעיל לשנת להתייחס עלול זה רישום לאורך  הנקוב הסכום

 . * הרישום  תהליך  בסוף ההרשמה באישור  שמופיע  כפי,  הרישום למועד  בהתאם יגבה החיוב סכום בפועל 

 או אשראית קבע. ה /המחאות) / במלואו הסכום(במזומן  לשלם מנת על בעמותה רישום למוקד  להגיע ניתן

 .  בתשלומים מחולק אשראי בכרטיס מראש תשלום

  לפי המועצה מטעם קבוצה לכל שיועברו לשעות ובהתאם שבת יום למעט  השבוע ימות כל: פעילות שעות

 . פעילותה שעות

   3 שלוחה 0737755113 בטלפון לקוחות ושרות רישום למוקד  לפנות ניתן ביטול/שינוי של בקשה כל*  

 : התקנון עיקרי

 יולי חודשיםב גם ברצף ממשיכים מהחוגים חלק, יולי בסוף ותסתיים ספטמבר  בתחילת תחל הפעילות שנת.

 . הפעילות לדרישות בהתאם, ואוגוסט 

 והסדרת מוקדמת הרשמה ללא לחוג  להיכנס אין, אוקטובר  מחודש החל, ניסיון לשיעור  להגיע ניתן2.

 . מהמשתתף נעימות אי למנוע מנת על מראש התשלום

 נרשמים  של מינימום במספר  מותנית קבוצה פעילות כל פתיחת3.

.  גדרה ר "בבית תלויות שאינן מסיבות הפעילות זמני/בימי שינויים לחול םעשויי הפעילות שנת במהלך 4.  

 . העמותה  של הפייסבוק דך  באמצעות או/ו  מסרון באמצעות או/ו הפעילות במסגרת תימסר  כך  על הודעה

 חגים, מילואים– כגון אילוצים בגלל השנה במהלך  שיעורים לבטל הזכות את לעצמה שומרת גדרה ר "בית5.

 '.  וכו עירוני אירוע, שהו כל נגיף, המחל, ומועדם

 . החזר  שיבוצע או למשתתפים יושלם השיעור , טכניות מסיבות חוג ביטול או מדריך  היעדרות של במקרה

 . לחוג הקבועים ובשעה ביום שיעורים להחזר  התחייבות אין 

 . המאמן  י"ע יעשה חלופי מפגש תיאום 

 . שהיא  סיבה מכל היעדרות בגין כספי החזר  יבוצע לא כי מובהר 

 או הפרעה, משמעת הפרת של מסיבות  משתתף של השתתפות לבטל הזכות שמורה גדרה ר "לבית7. 

 . המאמן של מנומקת דרישה

  ולוודא') וכו מגרש, אולם, כיתה( הפעילות מתקיים בו למקום עד  ילדיהם את ללוות החובה חלה ההורים על8.

 .  הילד  של להגעתו מודע המאמן כי

 הודעה מחייב, אחר  נציג באמצעות איסוף.  בלבד , ההורים באחריות הינו הפעילות בסיום הילדים איסוף.9

 . הקבוצה למאמן מראש

 .  למאמן מראש נמסרה כך  על שהודעה ולאחר  חריגים  במקרים רק תיעשה הפעילות במהלך  ילד  הוצאת10.



  מתקיים בו בחלל תהיה לא ההורים של שהייתם כי, יובהר . כולו האימון במהלך  נדרשת הורים נוכחות11.  

 .  האימון

  את לעזוב איסור  חל המאמן על( הוריו ידי על לשם ילווה, האימון במהלך  לשירותים לצאת המבקש ילד 

  הרישום. 12: חוגים ותשלום רישום). גדרה ר "בית הנהלת ידי על המאושרים, חריגים מקרים למעט , הקבוצה

 . קורס/לחוג הנרשם של שמו מופיע בה, הותז תעודת בהצגת, בלבד  מבוגר  ידי על ייעשה לחוגים

 . חובה– מקוון תקנון על הסכמה/בריאות הצהרת כולל, חוגים רישום טופס על חתימה13.

  המשתתף והצהרת רופא של רפואי אישור  מחייבת מסוימים ספורט  בחוגי וההשתתפות ההרשמה14. 

 בדיקות במכון לב בדיקת לעבור  שתתףהמ על חובה תחרותיים חוגים של במקרה ואף), קטינים לגבי הורים(

 . המאמן י"ע ימסרו הפרטים. (מוסמך 

  וחוגים חופשות  בחשבון לוקח המחיר . שנתי  בחישוב נקבע החוג מחיר .

 יחויב לחודש 15 ה לאחר  הנרשם משתתף.  מלא חודש בעבור  יחויב לחודש 15 ה עד  הנרשם משתתף.16

 חודש  חצי בעבור 

 האחרון  הפעילות בחודש לחוג רישום לבצע ניתן לא17. 

 .  עלות ללא רישום דמי 18. 

  אחריות ולכן דרך  ובשום צורה בשום במועדון המשתתפים את מבטח אינו גדרה ר "בית מועדון:  ביטוח.19

 . בלבד  באתר  הנרשם או ו ההורה על חלה הביטוחית

 אישי ספורט  ביטוח לבצעו לעשות ממליצים אנו, שהו כל ביטוח מבצע אינו גדרה ר "בית שמועדון מכיוון

 . אישי  ובאופן בעצמו נרשם כל בעבור 

  פציעה של באחריות אופן בשום יישא לא מטעמה או ו בעליה מי או ו גדרה  ר "בית מועדון כי בזאת מובהר 

 . מוות או ו שהוא סוג מכל

 בנפרד  נגבה), הקבוצה לפעילות בהתאם( וחומרים תלבושות כגון נלווה וציוד  רישום דמי. 20. 

 .השוטף החודש עבור  חודש כל בראשית מתבצע הפעילות עבור  החיוב 21. 

 )הערכה( עצמו והציוד  השוטף החודש בגין תשלום יכלול הראשון החיוב.22

 .האינטרנט  באתר  גם יתבצע אשראי כרטיס באמצעות תשלום.23

 . בלבד  וחותלק  ושירות רישום במוקד  או האינטרנט  באתר  יתבצע אשראי או, קים'צ באמצעות תשלום.24

  הלקוח יחויב, הלקוח של המחאות משיכת המצריך , הלקוח לבקשת תשלום אמצעי שינוי של במקרה.25

 . הבנק   י"ע גדרה ר "בית של החיוב לגובה ערך  שוות בעלות חיוב בדמי

  עמה להתקשרות הנוגע אחר  מידע כל או הרישום פרטי אודות מידע למסור  רשאית גדרה  ר "בית כי יובהר .26

. 

  או ו תמונות למסור  או להעביר  הילדים פעילות את במדיות ולפרסם לצלם רשאית  גדרה ר "בית כי יובהר  27. 

 . וידאו 

 לא). פרישה על הודעה מהווה אינה  מאמן/למדריך  הודעה( המדריך  או המאמן.בחוגים  השתתפות ביטול. 28

 רישום במוקד  ביטול טפסי על וחתימה במועד  מחוג פרישה/ביטול על הודעה ללא תשלומים החזר  יבוצע

 בעבור  יחויב בחודש 15 ה עד  הפורש משתתף) הטופס בתחתית התקשרות פרטי(  בלבד  לקוחות ושירות

, יותר  או יום 60 הפורש משתתף. מלא חודש בעבור  יחויב לחודש 15 ה לאחר  הפורש משתתף. חודש  חצי

).  הנחות לפני מלא מחיר ( נוסף חודש לש לימוד  לשכר  השווה בסכום ביטול בדמי יחויב, הרישום מועד  לאחר 

  ו ההורה החליט  מכן ולאחר  לאימונים אישי ציוד  ערכת את הילד  וקיבל ההורה ושילם במידה כי בזאת יובהר 



 על בעלות כי להורה וידוע כך  על הסכים העונה תום לפני תהיה אשר  ככל מסיבה מפעילות לפרוש הילד  או

  עד  החזר  ולקבל לפרוש ניתן. עצמה הערכה  בגין שהו כל החזר  עיבוצ ולא אצלו תשאר  שקיבל כולה הערכה

 החזרים אין,  הפעילות שנת סוף עד  בתשלום  המשתתף יחויב זה תאריך  לאחר . הרישום לאחר  חודש

  תזכה רפואיות סיבות בגין פרישה. הביטול  על בכתב מסר  אם גם שהו כל החזר  יתקבל ולא רטרואקטיביים

 החזרי. קבוצה להחלפת אפשרות או ההחלמה ברגע העמותה בחוגי להשתתפות בזיכוי המשתתף את

 . במועדון הרישום מרגע ימים30 תוך  יתבצעו זיכוי/ביטול  בגין כספים

: כמפורט : חוגים  הנחות נוהל. כספים והחזר  ההשתתפות לביטול סיבה תהווה לא לפעילות הופעה אי. 29 

,  הראשון החוג על מלא מחיר – יותר  או שלישי חוג• . השניים מבין הנמוך  המחיר  על, הנחה – %10 שני חוג•

 . ואילך  השלישי החוג על הנחה %15-ו השני החוג על הנחה %10

 .  לחוג הרישום מיום חודש עד  בחוגים להנחה בקשה להגיש רשאי נרשם כל.30

 בקשה כי, יובהר . אליה המצורפים והמסמכים, הבקשה לסיבות בהתאם הנחות בוועדת תיבחן הבקשה.31

 . בוועדה תידון לא, הנדרשים המסמכים כל ללא שתגיע

  מיום מלא תשלום בהסדר  מותנית, הנחה בדבר  הועדה החלטת התקבלה טרם, בחוג ההשתתפות.32

 ופרסום  תיעוד ). הראשון התשלום על גם תחול היא, הנחה ותאושר  במידה( הפעילות תחילת

  ולעשות במועדון והמשתתפים הפעילות את לצלם  גדרה לביתר  מאשר  מטעמו מי או המשתתף כי מובהר 33.

 . המתקיימת  לפעילות הציבורית המודעות והגברת צ"יח לצרכי וזאת דעתה שיקול פ"ע אלה בצילומים שימוש

  יושלמו אך , כספי החזר  יבוצע לא כי בזאת מובהר  לנגיף חיובית הימצאות או קורונה עקב סגר  של במקרה.34

 . בהמשך  שחסרו האימונים

  באמצעי ועדכונים שיווקי או/ו  פרסומי שאינו  ותוכן מידע ללקוחותיה להעביר  הזכות שמורה גדרה ר "לבית.35

: לקוחות ושירות רישום מוקד : לחוגים רישום. ועוד  וואטסאפ, ל"דוא, מסרונים כולל, השונים התקשורת

 : רנט האינט  באתר  מקוון רישום| com.gmail@gedera-beitar: ל"דוא  0737755113: טלפון

 ערכת( לחודש ח"ש 250: לכדורגל הספר  בית: מחירים -https://beitar-gedera.co.il/wp רישום תקנון.36

  550 הציוד  עלות) כלולה לא ציוד  ערכת( לחודש ח"ש 350: עתודה קבוצות/ לליגה הכנות) כלולה לא ציוד 

  ח"ש 300: נשים קבוצת ח"ש  550 הציוד  עלות) כלולה לא ציוד  ערכת( לחודש ח"ש 420: ליגה קבוצות ח"ש

  ח"ש 550 הציוד  עלות) כלולה לא ציוד  ערכת(  לחודש ח"ש 350: נוער  קבוצות) כלולה לא ציוד  ערכת( לחודש

 דברי או/ו  חפצים אובדן על אחראים אינם והקבוצוה  החוג מאמן, מדריך  או/ו ההנהלת, גדרה  ר "בית! חשוב

 ל "דוא 0737755113: טלפון: לקוחות ושירות רישום ד מוק: לחוגים רישום. הקהילתי למוקד  שהובאו, ערך 

:com.gmail@gedera-beitar | /https://futuremedia.co.il/gedera-first-draft-1  באינטרנט 

  בכל לרשותכם עומד , אביב צחי מר , הציבור  פניות על אחראי: הציבור  פניות רישום מקוון באתר  ההרשמה

 . המועדון  ותלפעיל הנוגעות תלונה או הבהרה, שאלה

 בפניה לציין יש.  com.gmail@gedera-beitar: ל"בדוא או 0737755113 טלפון באמצעות לפנות ניתן 

 בלבד  בכתב  יינתן המענה כי, יובהר . לבירורים  או למענה וטלפון כתובת, שם

  החוג תא לחלק, הפעילות בשעות שינויים להכניס הזכות את לעצמה שומרת גדרה ביתר : ועדכונים שינויים. 

 . נרשמים מיעוט  בשל קבוצה לפתוח לא או ורמה גיל פי על לקבוצות


