
                                               
  

 ג "פתש – טוב הגוףיחהשתתפות בחוגי המרכז לעיצוב ו הסכם
 

  בק.גת.רשת המתנ"סים של  2023 – 2022 תש"פ שנת ללחוגים ופעילויות  ןברכות להצטרפותכ
ן את נהלי  הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיו ביעילות ובנאמנות  ןנוכל לשרת אתכעל מנת ש

 ההרשמה והתשלום הבאים:
 .מתנ"ס בית רחל – רכז שירות לקוחות בלבד!במ – ההרשמה

 2023/8-2220/9התשלום יבוצע לכל תקופת הפעילות   – לנרשמים וותיקים וחדשים .א
 במסלולי הסטודיו בלבד ניתן לשלם כל שלושה חודשים. 

 חודשו.ולא יתאפשר תשלום חודש ב הרשמה שנתיתההרשמה לחוגים הינה  .ב
 הסטודיו )מסלולים(   )למעט בחוגי  

 . מחיר החוג כולל את תקופת החגים ולא יינתן החזר כספי בגין חופשות החגיםג. 
   לשלם בתשלום מראש. ומזומן, חובהאי, המחאות ם בכרטיס אשר התשלו  *
   ., אין כפל הנחותלילד שני או חוג שני   5%   

לוק  עד לסי,  ה  להשתתף בפעילות המתנ"סלא תורש  משפחה החייבת כספים למתנ"ס. ד
 לא יתמיד בתשלומים )או שחזרו המחאות ולא הוסדר התשלום(שבנוסף, משתתף  החוב.

 תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה מוקדמת. 
 המתנ"סחודשיים  \של מפגשים שבועיים:  החוגים יפעלו במתכונת תדירות הפעילות   . ה

 לעמוד במספר המפגשים אשר נקבעו מראש.חייב  מת     
 לו החזר בכל צורה שהיא.  יינתןה למפגש עקב סיבותיו הוא, לא \מגיע ת  לא \אם משתתף     
 :וזיכויים \נוהל החזרים.  ו

 במזומן. לא יינתנו החזרים  – כספי החזר     
 , כדלקמן: החזרים כספיים יינתנו במקרים      
 .  2023 אוגוסט 15.8ביטול השתתפות עד  ,מגורים לעיר אחרתמעבר  בריאות, מצב      
 בתאריכים הנ"ל בלבד אך ורק בהודעה מראש להקפיא  \גי הסטודיו )מסלולים( ניתן לעזובבחו     

 לא  - בשירות הלקוחות יבהבצמוד לעז הבקשה טופס יש להגיש  30-22-15-7    
 ולא בע"פ. בקשות החזר בדיעבד יתקבלו 

     
 
 
 
 

     
 מבצע הכל כלול יהיה תקף אך ורק בהתחייבות והשתתפות חצי שנה !  -  ₪ 062-מבצע הכל כלול

במידה ולקוחה מפרה את ההתחייבות לפני תום התקופה ומבקשת החזר כספי יבוטל המבצע  
 .   ₪ 290והיא תחויב במחיר מלא של  

 
 סיבה מוצדקת של מניעת ומרופא בלבד!   ניתן לבצע הקפאת מנוי רק באישור  –הקפאה      

              30-22-15-7בנקודות היציאה בלבד          השתתפות בחוגי ספורט     

 

 בפעילויות הרשת בביטוח צד ג'.המשתתפות : הרשת דואגת לבטח את ביטוח . ח
 ולדאוג    באחריותכם להודיע מיידית למרכז שירות לקוחותתאונה,  / במקרה של אירוע       
 , בכדי להעביר הודעה רוע על גבי הטופס המתאים בשירות לקוחותעביר את פרטי האילה       

 מן לחברת הביטוח. אין הרשת מתחייבת לקבל הודעות שנמסרו באיחור, אנוזמסודרת וב       
 להנחיות והוראות חברת הביטוח.  מחויבים         

 גניבת חפצים אישיים. /רשת המתנ"סים אינה אחראית על אובדן   .ט   
 ותיערך עפ"י לוח החופשות של שנת   2023 אוגוסט בסוף חודשבע"ה שנת הפעילות תסתיים   .י
                                                                                                                                                                                                              של הרשת. ב"פתש        
      בעיות משמעת או התנהגות שלא תאפשר הפעלה תקינה של  פת אם יתעוררו אצל המשתת  . יא 
 ג.יהיה רשאי להפסיק השתתפותו בחו החוג, המתנ"ס              
 

 צוות המתנ"ס -נשמח לעמוד לרשותכם 
 

 

 7 –בחודש יחושב לה לפי ה  7-1מנויה שתעזוב בין התאריכים 
 15-יחושב לה לפי ה חודש ב  15-8מנויה שתעזוב בין התאריכים  
 22יחושב לה לפי בחודש  22-51מנויה שתעזוב בין התאריכים 
 . 30סוף חודש יחושב בחודש  31-22מנויה שתעזוב בין התאריכים 



 
 
 
 

 : משתתפת הצהרת
 

 :ה כי \אני מצהיר
 הצהרת בריאות   •

לבצע פעילות גופנית   תומסוגל ה בזאת כי למיטב ידיעתי אני בריא ה הריני מצהיר •
 תבמאמץ, ידוע לי שאין חתימתי על טופס זה באה במקום אישור רפואי שאני מתחייב 

 להמציאו לסטודיו לעיצוב וחיטוב הגוף _______________.  

אנו מתחייבים  _______ שם ומשפחה ______________ ______ החתימת החבר  •
ד את כל תנאי התשלום לחוגים ולפעילויות של הרשת, כמפורט בכל קבלה שניתנה בלכ

 .המתנ"סלנו בעת התשלום במזכירות  
 

 אני הח"מ ____________מסכים  בזה ש: 
 לנייד .    SMS ב *     הנני מאשרת למתנ"ס לשלוח אלי הודעות/ חומר פרסומי       

         
הנני מאשרת בזאת להשתמש בתמונות שיצולמו בחוג/פעילות לצורך פרסום פעילות  •

 המתנ"ס.

 אני מודעת לעובדה שייתכן שרשת המתנ"סים תשתמש בצילומים לצרכיה.   •

 שרשת המתנ"סים תעשה שימוש בתמונות לצרכיה ולפי שיקול דעתה.   מהאני מסכי •

בנוגע לשימוש שעשתה, או תעשה רשת המתנ"סים או טענות  אין לי ולא יהיו לי בעתיד •
 כל גוף הפועל מטעמה, בצילומים אלו.

 אני מודעת לכך שרשת המתנ"סים לא אחראית לשימוש שצד שלישי יעשה בתמונות, •
 של רשת המתנ"סים ובין אם לאו.  הובידיעתבין אם השיגו את התמונות באישורה 

 
 

 
 
 

שם  תאריך 
 פת המשתת

טלפון   שם החוג
 תבבי
 

   החתימ כתובת + דואר אלקטרוני  סלולרי
 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 
 הריני מאשרת כי קראתי את ההסכם והנני מסכים לתנאיו חתימה:__________ 

 

 נת פעילות פורה, בטוחה ומהנה ש 


