
 

 

 

 

 
 תקנון רישום לפעילויות/חוגים בנגריה הקהילתית בגני תקווה  

 הגדרות: 

 בגני תקווה, בבעלות המועצה המקומית גני תקווה 9נגריה קהילתית הנמצאת ברחוב הנגב   – "הנגריה" 

 המועצה המקומית גני תקווה. –"המועצה" 

 חוגים או פעילויות המועברים מעת לעת בנגריה הקהילתית על פי פרסום    –"חוג / פעילות" 

 

 אנו החתומים  מטה מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

 ידוע לנו, כי הרישום לפעילות הינו אישי ואינו ניתן להעברה. .1

 הרישום.ברור לנו כי משך פעילות כל חוג הינו למספר מפגשים שהוגדר מראש ונמסר לנו במעמד  .2

רשאית לערוך שינויים במועדי פעילות החוג והיא אף רשאית לבטל מפגש ו/או חוג מסויים במהלך  המועצה  ידוע לנו, כי   .3
כאמור, תפעל   ביטול  כן. במקרה של  לעשות  כוונתה  על  לאחר שנתנה הודעה למשתתף  וזאת  המועצה  הפעילות, 

 טול החוג.להשיב למשתתפים את הסכום ששילמו בגין התקופה שלאחר בי

בעת שהותנו   .4 כי  בזאת,  מתחייבים  בהתאם  אנו  וכן  במקום  הבטיחות המפורסמות  להוראות  בהתאם  נפעל  בנגריה 
 .  בפעילותהפרעה ו/או מטרד למשתתפים הפעילות, ונמנע מכל  מדריךלהוראות הבטיחות של 

לבטל את רישומו של כל משתתף בפעילות במידה שהפר  על פי שיקול דעתה הבלעדי,  רשאית  המועצה  ידוע לנו, כי   .5
טחונם  יסיכן שלומם או בו/או  סיכן את שלומו ובטחונו  ו/או המדריך  את כללי הבטיחות ו/או נמנע מלהישמע להוראות  

שאינה הולמת או פגע בהנאתו   בצורההתנהג שו/או  הפר את הוראות התקנוןשהצוות או ו/או של משתתפים אחרים 
למשתתף או להוריו )ככל שהרישום נוגע לילד(.  החלטה זו תימסר  וזאת לאחר שקיבל אזהרה בעניין.  ר,  חשל משתתף א

 תקופת ההשתתפות בפעילות. במקרה כאמור, המועצה לא תבצע החזר כספי בגין יתרת  

ה זכאים  במקרה שאנחנו או ילדנו )ככל שהרישום נוגע לילד( לא נוכל להשתתף בחוג מסיבות בריאותיות, הרי שנהי .6
ובלבד שלהודעת הביטול  או לבקש השתתפות בחוג חלופי שיתקיים במועד מאוחר יותר,  לביטול רישום ההשתתפות  

יצורף אישור רפואי מתאים הנ"ל רלוונטי גם למצב בו המשתתף בחוג נמצא מאומת לקורונה או חב בידוד    .בכתב 
 בהתאם להוראות המדינה, כפי שיחולו מעת לעת. 

על כל שינוי במצבנו הרפואי ו/או במצבו הרפואי של ילדנו )ככל שהרישום נוגע לילד(  למועצה  אנו מתחייבים להודיע   .7
 מיד עם היווצרות שינוי כאמור.

רשאית להפסיק את ההשתתפות    המועצהאם לא נעמוד בתשלום מלוא דמי ההשתתפות בפעילות, תהיה  ידוע לנו, כי   .8
 .שעות 48בפעילות לאחר מתן התראה של 

 על כל שינוי בפרטי הכתובת ו/או הטלפון שמסרנו לעיל. למועצה אנו מתחייבים לדווח  .9

לרבות לנזק לרכוש  הלך השתתפות בפעילות  לרכושנו במ  אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם המועצה  ידוע לנו כי   .10
 כתוצאה מגניבה אבדן וכיו"ב.

שולחת עדכונים מעת לעת לגבי שינוי מועדי הפעילויות )ימים ו/או שעות( ועדכונים נוספים אחרים  המועצה  ידוע לנו כי   .11
 גם באמצעות כתובת הדוא"ל ו/או מסרונים.

הנני מאשר/ת בזה ונותנ/ת את הסכמתי לעשות כל שימוש בתמונות ו/או צילומי וידאו של ילדיי, אשר צולמו/ יצולמו   .12
פרסום  הבמהלך   לרבות  ההנהלה,  ידי  על  שייקבעו  אופן  ו/או  צורה  בכל  ופרסומה  הפעילות  שיווק  לצורכי  פעילות 

לרבו אחרת,  שידור  פלטפורמת  או  מדיה  בכל  או  הכתובה  "השימוש" בעיתונות  )להלן:  וסלולר  אינטרנט  הנני  (ת   .
מצהיר/ה, באמצעות חתימתי על מסמך זה, כי אין לי ו/או לילדיי, ולא תהיינה לי ו/או לילדיי, כל דרישות ו/או טענות  
ו/או תביעות, כספיות ו/או אחרות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פיצוי כספי בגין השימוש כאמור, על פי  

 . למועצהככל שאיננו מסכימים לכך, ידוע לנו כי עלינו למסור הודעה בכתב על כך  דין.כל 

 

 



 

 

 

 

פעילות  .13 ביטול  בכתב    –   נוהל  תשלח  הביטול  שהודעת  ובלבד  ביטול,  דמי  תשלום  ללא  לפעילות,  רישום  לבטל  ניתן 
ימי עסקים ממועד    14בתוך  ,  106או באמצעות הודעה במוקד העירוני    mayak@gantik.org.il למועצה בדוא"ל:  

 להוראות חוק הגנת הצרכן. , וזאת בהתאם הרישום ובלבד שהחוג טרם התחיל

 מעלות הפעילות. 50%יום לפני שהחוג יחול, יחוייב בדמי ביטול בסך  14ימים עד  7ביטול שיעשה בין 

לא יתקבלו ביטולים כלל ולא יתבצעו החזרים של תשלומים  ימים עד מועד תחילת החוג,    7  –כלומר  לאחר מועד זה,  
 .  בחוגששולמו בגין השתתפות 

לא ניתן לקבל    לבצע הקפאה של הפעילות במהלך תקופת החוג, לא ניתנים שיעורי השלמה עקב היעדרות.לא ניתן  
 . החזר כספי עבור היעדרות מימי פעילות

 
 אישור / חתימה 

הרישום  וכי    תקנון, הנני מסכים לתנאיו לרבות תנאי הביטול ומתחייב לפעול על פיוההריני מאשר כי קראתי את  ברישום לפעילות,  
 של התקנון.  מרצוני החופשי, ולאחר שקראתי את תוכנונעשה 

mailto:mayak@gantik.org.il

