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 ביה"ס לכדורגל צ'יף ספורט – טונהלי רישום לשנת תשע" , ליגהתקנון חוגים

 .(בהתאם ליום פעילות החוג) 30.6.19 ם ראשוןיוועד  1.9.18 שבתתחל ב טנת פעילות תשע"ש .1
 לכל השנה יפורסמו בלוח השנה שבאתר החוג. טורניריםזמני האימונים וה

ע"מ שתוכלו  .Whatsapp-ת תפוצה בורשימבאמצעות  ים על פעילויות החוג ישלחו להוריםהודעות ועדכונ .2
אחרת ההודעות לא  –לאנשי הקשר שלכם  3955-622-052לקבל את ההודעות, עליכם לשמור את המספר 

 יתקבלו אצלכם בטלפון!
בטלפון (המוזכר מעלה) או במייל  , על אחריותו לעדכן אותנוWhatsapp-לקבל הודעות במי שאין לו אפשרות 

chiefsport.israel@gmail.com ע"מ שיוכנס לרשימת תפוצת ,SMS .יעודית 
ביטולים,  להתעדכן בכוחות עצמו., יצטרך לדאוג Whatsappוגם לא הודעות  SMSמי שלא יכול לקבל הודעות 

 השלמות ומועדים מיוחדים מתפרסמים באתר החוג.

 052-622-3955 וןאו בטלפ ,ההרשמה למכלול החוגים והפעילויות של צ'יף ספורט תיעשה באמצעות האתר .3
 בלבד.

החזרי תשלומים בגין ימי מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים. מובהר בזאת כי לא יבוצעו  .4
  .חופשה

 45באורך  שנתיים בכל יישוב. לכל קבוצה אימון שבועיאימונים  32של  מינימוםחברת צ'יף ספורט מתחייבת ל .5
 .דקות

 לחודש)₪  140לשנה (₪  1,400 –מחיר  .6
 .לחודש 145₪המחיר יהיה  ,1/11/2017-לנרשמים מאוחר החל מ

 בהוראת קבע באשראי (לא תופס מסגרת).התשלום עבור ההשתתפות בחוג יבוצע 
באמצעות הו"ק בנקאית/המחאות אישיות/מזומן מראש לכל השנה מי שלא יכול לשלם באשראי, יכול לשלם 

 בלבד. 
 כדי לקבל קבלות עבור התשלומים יש לספק כתובת דוא"ל עדכנית, אליה ישלחו הקבלות. 

 מהחוג.עמידה בתשלומים עלולה לגרור השעיה של הילד -אי

 . חובה לכולם –דמי הרשמה  .7
 ₪.  20 – גובה דמי הרשמה

 .1/9/18דמי ההרשמה יוחזרו רק במידה והנרשם ביקש לבטל את הרשמתו לפני 
, לא יקבל את דמי ההרשמה בחזרה, אפילו אם טרם 1/9/18-מי שיבקש לבטל את השתתפותו בחוג החל מה

 השתתף באימון אחד.

 ₪. 10, דמי הרשמה מוזלים :89/1/8לנרשמים לפני הנחות  .8
  לחודש)₪  301( ₪ ,3001: מחיר שנתי מוזל                                                  
 .₪ 49 :ם במחיר מוזל (מלאי מוגבל)אפשרות לרכישת מדי                                                  

 

 הנחות למספר אחים במשפחה: .9
 הנחה 10% – ראשוןאח 
 .לבדלחודש ב ₪ 50עלות של  – ךשני ואילאח 

 .או רכישת ציוד), ועל התשלום השנתי בלבד (לא על דמי ההרשמה ניהםבההנחה תהיה על המחיר הזול מ
 לא תהיה זכאית להנחת אחים. –במידה והמשפחה זכאית למלגה 

 ועדת מלגות: .10
. כל זאת בתנאי שנרשם סוף ספטמברלמשתתף הזכות להפנות בקשה לוועדת מלגות של צ'יף ספורט, עד 

 רף את כל המסמכים הנדרשים.י, מילא טופס בקשה למלגה וצ8/9/18לפני לפעילות (חוג או ליגה) 

 מימון חלקי ומימון מלא. –י סוגי מלגות ישנם שנ .10.1
 ₪. 059 – עלות שנתית מינימלית מלגת מימון חלקי:
 ן.ופעילויות נוספות ישולמו במלוא. דמי הרשמה ג בחינםחו מלגת מימון מלא:
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 בשנה.₪  10,000'יף ספורט תעניק מלגות עד גובה כולל של צ .10.2

 ותיושם רטרואקטיבית על התשלומים שנגבו. 30/10/18-החלטת הוועדה תינתן עד ה .10.3

שמורה הזכות לסגור חוג  צ'יף ספורטנרשמים, מאידך ל 8מינימום של  חוג מותנית במספרקבוצה בפתיחת  .11
 .מדריך במהלך הפעילות מיעוט משתתפים וכן להחליף מפאת

 .)הםבאחריות ההורים בלבד (עבור ילדי ההגעה לחוג/פעילות והחזרה ממנו .12

רו מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתף דמי השתתפות היחסיים שנות צ'יף ספורטבמקרה של סגירת חוג על ידי  .13
 לא ישולם החזר על אימונים שהתקיימו. במידה וכבר שולמו. –ילות להמשך החוג, עד סוף שנת הפע

 לכדורגל.ביה"ס לשנות את זמני פעילות החוגים ומיקומם על פי צורכי  תרשאי הנהלת צ'יף ספורט .14

 :ביטול השתתפות בחוג והחזרים כספיים .15

 .החזרת דמי הרישום במלואם – 9/1ביטול הרשמה לפני  .15.1

 לא יוחזרו דמי הרישום. חודש ספטמבר ישולם במלואו. – 30/9-1/9ביטול הרשמה  .15.2

(ההפרש,  במידה והסיבה מוצדקת*, תשלום עד סוף החודש הנוכחי במלואו – 31/12-1/10ביטול הרשמה  .15.3
(וההפרש  . במידה והסיבה אינה מוצדקת, תשלום החודש הנוכחי + חודש נוסףבמידה וכבר שולם, יוחזר)

 .מעבר לכך, במידה וכבר שולם, יוחזר)

במידה והסיבה אינה מוצדקת*, אין אפשרות לביטול השתתפות ולא  – סוף השנה-91/1/1ביטול הרשמה  .15.4
(וזיכוי  ה והסיבה מוצדקת, תשלום עד סוף החודש הנוכחי בלבד. במידיוחזר זיכוי עבור התשלום השנתי

 .על ההפרש, במידה וכבר שולם)

שלם רק על אותו החודש + ניתן לבטל ול ,עד חודש ממועד הרישום  - ביטול הרשמה לנרשמים באיחור .15.5
 .לאחר חודש, דין נרשם באיחור ככל נרשם אחר מה.דמי הרש

הגבלות תנאים והתו (תחת הקש לבטל את השתתפורשם מבוהנבמידה  –מקבלי מלגות ול הרשמה לביט .15.6
ין ב היחסי עליו לשלם את ההפרששאינה מוצדקת, יהיה מסיבה  )15.1-15.6ם סעיפי-תתב יםהמוזכר

 לחודש). ₪ 140( ף החוג המלאלבין תערי, ששולםף המלגה תערי
 

מצב חברתי חריג, מצב בריאותי, כגון שינוי ב: מוצדקת ככל שתחליט הנהלת צ'יף ספורט; *סיבה מוצדקת
 ., אם ידרשו'. בכפוף להצגת אישורים מתאימיםב כלכלי, שינוי במקום המגורים וכדשינוי במצ

 למשל, זו לא סיבה מוצדקת לביטול השתתפות).(אם לילד פתאום לא מתחשק ללכת לחוג, 

 חיוב יחסי. –הרשמה באמצע חודש  .16
 לחודש, תשלום על חצי חודש. 16-30תשלום מלא. הרשמה  –לחודש  1-15הרשמה 

כמו חנוכה ופסח, ואז גם ככה הפעילות לא מתקיימת באופן מלא. כל  חופש משמעותי,חודשים בהם יש  למעט
 מקרה כזה יבחן לגופו.

במידה וזמן זה לא  .כמיועד להשלמותבתחילת השנה  שנקבעיום היעדרות מדריך יתקיים במפגש שבוטל בשל  .17
. בכל אופן, אין על יהיה אפשרי למדריך, יוחלט על מועד השלמה חלופי עליו יקבלו ההורים הודעה מסודרת

אימוני ההשלמה יעודכנו בלוח  מפגשים עליהם אנו מתחייבים. 32-המדריך חובה להשלים מפגשים מעבר ל
 השנה באתר החוג.

הילדים מעוניינים לדחות מפגש בגלל התנגשות עם פעילות אחרת, יש להודיע על כך במקרה שההורים ו/או  .18
, ע"מ לאפשר להנהלת החוג לתאם מועד השלמה שמתאים למאמן ומקובל על כל לפחות שבועיים מראש

 ובכל מקרה, הנהלת החוג לא מתחייבת להיענות לבקשה לדחייה. הילדים.
 ש, יש ליידע את הנהלת החוג בהקדם האפשרי.במידה ויש תאריכים בעיתיים ידועים מרא
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כל מגבלה צהירים כי אין לילד , אתם מהבעת רישום לחוג והסכמה לתקנון ז ,בריאות ילדכם חשובה לנו ולכן .19
עדכן את הנהלת החוג על בים ליאתם מתחיעלולה לגרום להשתתפות בחוג להיות סיכון עבורו. אשר בריאותית 

 רגיה או רגישות שיש לתת עליה את הדעת.כל אל

 .ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך חוגהנהלת ה .20

תקנון הרישום המתפרסם יעודכנו ב , ככל שיהיוהשינויים .במהלך השנה םהזכות לשינויים בנהלי צ'יף ספורטל .21
 www.fc-yehuda.comהחוג: באתר 


