
 
  תקנון חוגים

 שנת הפעילות תשפ"א תפתח בישובים ביום א' , א' באלול תשע"ט 6/9/2020,  ותסתיים ביום ג'  ח'❖
 בתמוז תש"פ  30/6/2020.

 הודעה על פתיחת החוגים בסוף יום הלימודים תצא בנפרד.❖
 החוגים יפעלו בכפוף ללוח החופשות המופיע בהמשך, וכל זאת אלא אם כן צוין אחרת באתר. מחירי❖

 החוגים משוקללים וכוללים את ימי החופשה. מובהר בזאת, כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין
 ימי חופשה.

 מאידך לעמותה פתיחתו של כל חוג והמשך הפעילות מותנים במספר מינימום של משתתפים.❖
  שמורה הזכות לסגור חוג מפאת מיעוט משתתפים וכן להחליף ספק או מדריך במהלך הפעילות.

   בחוגים מסוימים יתבקשו המשתתפים לרכוש ציוד / לבוש באופן עצמאי.❖
  השתתפות בחוגים מחייבת חתימה על נהלי הרשמה.❖
 לכל החוגים מתאפשרת הגעה לשיעור ניסיון אחד בלבד. לאחר שיעור הניסיון יש לבצע הרשמה.❖
 בשל הקורונה והנחיות משרד הבריאות , השתתפות בשיעור ניסיון תתאפשר לאחר תיאום טלפוני❖

 מראש מול מדריך החוג ולאחר חתימה על הצהרת בריאות.
 השתתפות בחוג תתאפשר לאחר רישום , הסדרת תשלום והצהרת בריאות.❖
 בסדנאות לא יתאפשר שיעור נסיון, יש להסדיר את התשלום לפני תחילת הסדנה.❖
 יובהר כי ככל שבשל מגבלות משרד הבריאות הפעילות לא תתקיים, אזי תוקפא פעילות החוג ולא❖

 יגבה תשלום בעדה או לחילופין הפעילות תדחה למועד חדש שיקבע ע"י העמותה.
 מוסכם כי במידה והפעילות תוקפא עקב הנחיות הממשלה, עם חזרת הפעילות לסדרה, העמותה❖

 תחדש את הגביה באופן אוטומטי.
 

  הרשמה ותשלום:
 
 הרישום לחוגים מתבצע באמצעות כרטיס אשראי .❖
  מחירי החוגים המופיעים להלן הינם חודשיים (אלא אם צוין אחרת בפרטי החוג).❖
   נדגיש, שהסכום החודשי אינו תואם את ימי הפעילות באותו חודש, חופשות וחגים למיניהם.❖
 בחוגים מסוימים יגבה תשלום נוסף חד פעמי בעבור חומרים/ ציוד/ ביגוד/ רישום לאיגוד/ ביטוח.❖
 ההרשמה וההשתתפות בחוגי ספורט מסוימים מחייבת אישור רפואי והצהרת המשתתף (הורים לגבי❖

  תיתכן בקשה לאישורים נוספים.קטינים).
 השתתפות בפעילות בחלק מהחודש מחייבת תשלום עבור חודש מלא.❖
 בחוגים המחייבים בדיקה רפואית, התשלום יתבצע באופן עצמאי לרופא בעת הבדיקה.❖
 בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתף (לא כולל הקונסרבטוריון), תינתן הנחה של 5% עבור החוג❖

 השלישי ואילך (הזולים מביניהם).
 

  נהלי ביטול השתתפות:●
  הפסקת פעילות בחוג אפשרית עד סוף מרץ  2021 .❖
  החל מ-1/4/2021 ואילך לא יבוצעו החזרים, המשתתף יחוייב בעלות החוג עד סוף השנה.❖



 בסדנאות לא יתאפשר ביטול אחרי השיעור השלישי, בביטולים בתום השיעורים 1-3, יוחזר הסכום❖
 היחסי בהפחתת 50 שקלים דמי ביטול.

  הודעה על הפסקת פעילות תתבצע ע״י שליחת הודעה דרך צור קשר המופיע באתר החוגים.❖
. (  https://www.hughug.co.il/myhughug/tuvya) 

 תאריך קבלת ההודעה ייחשב כתאריך ביטול או הפסקת החוג.  הפסקת התשלום יחול החל מהחודש❖
 העוקב לתאריך הבקשה.

 לא יתקבלו ביטולים  באמצעות הטלפון או ע"י המדריכים! ללא הודעה בכתב דרך צור קשר,❖
 ייחשב המשתתף כממשיך בחוג.

 אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.  כמו כן, לא יינתן החזר כספי על אי השתתפות בשיעורים❖
 בודדים או רציפים מכל סיבה שהיא.

 במקרה בו העמותה מפסיקה את הפעילות, יינתן החזר כספי מלא מרגע הפסקת הפעילות.❖
 העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעצור השתתפות בחוג במקרה שהתמורה עבורו אינה משולמת.❖

 
 

  על כל שאלה, הבהרה או תלונה ניתן לפנות בכתב דרך צור קשר המופיע בדף הרישום.
 
 

 לוח חופשות
 

 לא יתקיימו חוגים יום ו' 18/9/2020- יום א' 20/9/2020 ראש השנה

יום א' 27/9/2020 - יום ב' 28/9/2020 יום כיפור
 

 לא יתקיימו חוגים
 

 יום ו' 2/10/2020 - יום א' 11/10/2020  סוכות
 

 לא יתקיימו חוגים

 לא יתקיימו חוגים יום א' 13/12/2020 - יום ש' 19/12/2020  חנוכה

 לא יתקיימו חוגים יום ה' 25/2/21-  יום ש' 27/2/21 פורים
 

  לא יתקיימו חוגים יום ו' 26/3/21 - יום א' 4/4/21 פסח

 ערב יום הזיכרון לשואה
 ולגבורה

 חוגים יתקיימו עד השעה 19:00 יום ד' 7/4/21

 ערב יום הזיכרון לחללי
 מערכות ישראל

 חוגים יתקיימו עד השעה 19:00 יום ג' 13/4/21

 לא יתקיימו חוגים יום ד' 14/4/21 - יום ה' 15/4/21 יום הזיכרון ויום העצמאות

  יום א' 16/5/21 - יום ג' 18/5/21 שבועות
 
 

 לא יתקיימו חוגים

 

https://www.hughug.co.il/myhughug/tuvya

