
 

 

 

 

 
 לקורסים / חוגים במסגרת פרוייקט "מחוברות" תקנון רישום 

 הגדרות: 

 שהוקמה על ידי המועצה  נשים מנהלת  –ו/או "המנהלת"  "מחוברות"

 המועצה המקומית גני תקווה. –"המועצה" 

 תושבות גני תקווהשמוציאה המועצה מטעם מחוברות המופנה אל ציבור או פעילויות קורס או חוג  –" קורס"

 

 בזאת כדלקמן:מאשרת ומתחייבת מטה אני החתומה 

 הינו אישי ואינו ניתן להעברה. לקורס , כי הרישום ליידוע  .1

 .לקורס במעמד הרישוםלי הינו למספר מפגשים שהוגדר מראש ונמסר קורס כי משך כל לי ברור  .2

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

 .הקורסלהשיב למשתתפים את הסכום ששילמו בגין התקופה שלאחר ביטול 

את הוראות    ההפרשבפעילות במידה    פת משתתרישום  לבטל  על פי שיקול דעתה הבלעדי,  רשאית  עצה  המו, כי  ליידוע   .4
פגעה במהלך התקין של ו/או    תראח  פתשל משתת  הבהנאת   השאינה הולמת או פגע  בצורה  ההתנהגשו/או    התקנון

במקרה כאמור, המועצה לא תבצע החזר  למשתתפת.  החלטה זו תימסר  אזהרה בעניין.    הוזאת לאחר שקיבלהקורס,  
 . בקורסתקופת ההשתתפות כספי בגין יתרת  

ידוע לי כי המועצה רשאית לקבוע כמות מינימום של משתתפים לצורך פתיחת קורס וכי ככל שלא ירשם המינימום   .5
 שנקבע, רשאית המועצה לבטל הקורס.

נטלי בשל הנחיות המדינה ו/או משרד הבריאות עקב  כן ידוע לי, כי במקרה שלא ניתן יהיה לקיים הקורס באופן פרו .6
נגיף הקורונה או בשל צווי חירום אחרים, תהא רשאית המועצה לקיים הקורס בהתוועדות חזותית כגון באמצעות  

 "זום".  

או לביטול רישום ההשתתפות  הובהר לי כי אהיה זכאית  להשתתף בחוג מסיבות בריאותיות,  שלא אוכל  במקרה   .7
ובלבד שלהודעת הביטול בכתב יצורף אישור רפואי  חלופי שיתקיים במועד מאוחר יותר,  בקורס  לבקש השתתפות  

המשתתפת  .מתאים בו  למצב  גם  רלוונטי  נמצא   הנ"ל  חב  הבחוג  או  לקורונה  להוראות    ת מאומת  בהתאם  בידוד 
 המדינה, כפי שיחולו מעת לעת. 

 מיד עם היווצרות שינוי כאמור., הרפואיי על כל שינוי במצבלמועצה  ע להודיאני מתחייבת  .8

רשאית להפסיק את ההשתתפות    המועצה, תהיה  בקורסבתשלום מלוא דמי ההשתתפות  אעמוד  , כי אם לא  ליידוע   .9
 . שעות 48בפעילות לאחר מתן התראה של 

 לעיל.  תיבפרטי הכתובת ו/או הטלפון שמסר על כל שינוילמועצה לדווח  תמתחייבאני  .10

לרבות לנזק לרכוש  במהלך השתתפות בפעילות  לרכושי    אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרםהמועצה  ידוע לנו כי   .11
 כתוצאה מגניבה אבדן וכיו"ב.

ועדכונים נוספים אחרים שולחת עדכונים מעת לעת לגבי שינוי מועדי הפעילויות )ימים ו/או שעות(  המועצה  כי  לי  ידוע   .12
 גם באמצעות כתובת הדוא"ל ו/או מסרונים.

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

 , וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.טרם התחילשהקורס ובלבד 

 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  ,  הקורסחילת  ימים עד מועד ת  7  –כלומר  לאחר מועד זה,  
 . בקורסששולמו בגין השתתפות 

לא ניתן לקבל   , לא ניתנים שיעורי השלמה עקב היעדרות.הקורסלא ניתן לבצע הקפאה של הפעילות במהלך תקופת 
 . ממפגשיםהחזר כספי עבור היעדרות 

 
 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 
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