
  

 אגף החינוך, נוער וספורט 
   מחלקת הספורט העירונית

 
 :לשנת תש"פ נהלי רישום לחוגים

 

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום ואפשרויות 
 התשלום הבאים:

 

 כללי:

)ישנם חוגים הממשיכים גם ביולי / אוגוסט  חודש יוניעונת פעילות החוגים הינה מחודש ספטמבר עד סוף  .1
 בתיאום מראש(.

שיעורי ניסיון ללא תשלום, במידה והמשתתף ירשם לחוג יגבה תשלום מלא כולל  2בחודש ספטמבר יתאפשרו  .2
 שיעורי הניסיון.

 הרשמה בתחילת העונה תבטיח את מקומו של המשתתף בחוג. .3
ידי חודש בחודשו בתשלומים שווים באמצעות הרשאה לחיוב עלות החוג הינה שנתית ותהיה משולמת מ .4

 בכרטיס אשראי מיום הרישום ועד לסוף שנת הפעילות.
 בתחשיב עלות החוג שוקללו ימי חופשה כמו ימי חג, ימי שבתון וכו', לכן לא יינתן זיכוי בגין ימים אלה. .5
ים המשתנה מחוג לחוג. במקרה  פתיחת כל חוג ו/או קבוצה בחוג תהיה מותנית במספר מינימלי של נרשמ .6

ומספר המשתתפים בחוג מצטמצם במהלך השנה לפחות מהמספר המינימלי, תעמוד הזכות לעירייה ו/או 
 לעמותת הספורט העירונית לאחד או לסגור חוג / קבוצה. גביית תשלום החוג תופסק מיום סיום הפעילות.

עד חודש דצמבר. החל מינואר הציוד יינתן בתשלום  ציוד הכלול בתשלום החוג )כמו בכדורסל( יינתן לנרשמים .7
 נוסף של עלות הציוד.

 

 תשלום והרשמה:

דרך הקישור שמופיע באתר העירייה חודשים  10ההרשמה והתשלום לחוגים יתבצעו מראש לתקופה של  .1

 https://education.metropolinet.co.il/#/club?muniCode=2640 מצעות כרטיס אשראי או הו"ק מהבנק. בא

 תשלום בצ'קים ייעשה במזכירות מחלקת הספורט.

  משתתף שלא הסדיר תשלום לא יוכל להשתתף בחוג. .2

תתווסף לה ריבית החשב הכללי  ,באיחור תשולםאו  תשולםלא  חוגיםבמידה והתמורה עבור השתתפות ב .3
 מהמועד שהיה קבוע לתשלום ועד למועד התשלום בפועל. במשרד האוצר,

 אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בימי חגים ומועדים.  .4
 ובה לחתום על מסמך הצהרת בריאות.ח .5

 

 הנחות:

 ביניהם.למשתתף השני מהמחיר הנמוך  5%  -הנחה לחוג עבור בן משפחה שני ומעלה  .1
 הנחה לחוג שני מהמחיר הנמוך ביניהם. 5% –השתתפות בחוג נוסף  .2
 הנחה. 5% –הורה עצמאי  .3
  :הנחותל בקשה 4

 יש להגיש בקשה להנחה ע"ג טופס בקשה הנמצא באתר ההרשמה בצירוף אסמכתאות. .א
. עם זאת, במקרים מיוחדים, כאשר 50%ככלל, תינתן הנחה על בסיס מבחן הכנסה לארנונה עד  .ב

, ועדת הנחות של העמותה בהמלצת גורמי מקצוע תוכל 50% -המבקש יבקש הנחה גבוהה יותר מ
 במקסימום לאחר הגשת הבקשה ע"י המשתתף. 80%להגדיל את ההנחה עד 

  מביטוח לאומי בהצגת תעודת נכה 50%הנחה  –משתתף נכה  .ג
ממחלקת הגבייה להנחה  בהתאם לכך, במקרה של הנחה ע"ב כלכלי יש להגיש את הבקשה בצירוף אישור 5

 בארנונה. במקרה של הנחה עקב נכות יש להגיש את הבקשה בצירוף אישור נכות מביטוח לאומי.
בכל מקרה, ייגבה תשלום מלא עבור החוגים עד לאישור הבקשה ע"י הוועדה. במידה ותאושר הנחה ע"י  6

 הוועדה יתבצע קיזוז רטרואקטיבי בהתאם. 
 בכל מקרה, אין כפל הנחות. 7

 

 ביטול השתתפות:

כל משתתף רשאי להפסיק את השתתפותו בחוג ע"י הודעה בכתב למזכירות המחלקה במייל  .1
nofar.t@rosh.org.il  עמותה( או( amira@rosh.org.il  )ש. בכל חוד 20 -ולא יאוחר מ)עירייה 

 .הביטול ייכנס לתוקפו בסוף החודש בו הוגשה ואושרה בקשת הביטול בכתב
במקרים של היעדרות עקב מחלה )משבועיים ומעלה(, יש להודיע מיד למזכירות המחלקה בצירוף אישור  .2

 לא יתקבלו בקשות להחזר כספים בגין היעדרות עקב מחלה באופן רטרואקטיבי.רפואי. 
 כספים בגין ביטול חוג באופן רטרואקטיבי אלא מיום ההודעה בכתב.לא יתקבלו בקשות להחזר  .3
 אין החזר שיעורים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף ו/או בגין ימי פעילות החלים בחגים. .4
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