
 לקוח יקר,

 איתנו! ומנון, מרכז השחייה. ובטוחים שתהנלת כםאנו מברכים אותך על הצטרפות

, במועדון הספורט והפנאי "(הפעילותמרכז השחייה מפעיל חוגי שחייה, שיעורי שחייה )להלן: "

 "(.מועדון הספורט)להלן: "בפרדסיה/יוקנעם 

 נהלים ותנאי תשלום

 .1.9-31.7-עונת פעילות מוגדרת מ ▪

תן להגיע לשיעור ניסיון. לאחר שיעור ניסיון, אין להיכנס לחוג ללא הסדרת התשלום מראש על מנת ני ▪

 למנוע אי נעימויות מהמשתתף.

משתתף הפורש לאחר שיעור אחד )שיעור ניסיון( לא יחויב כלל. במידה וממשיך בחוג המשתתף יחויב  ▪

 בגין שיעור ניסיון. 

 חובה! -רת בריאות/הסכמה על תקנון מקווןחתימה על טופס רישום לחוג, כולל הצה ▪

 תבוצע בתחילת כל חודש עבור החודש הנוכחי.גבית התשלום  ▪

המשתתף מתחייב לשלם בגין הפעילות למשך כל תקופת שנת הפעילות. המשתתף רשאי לסיים  ▪

אי  ,יום מינימום טרם ההפסקה בפועל( 10לחודש הקודם ) 20-התקשרותו בהודעה מוקדמת עד ל

 .הפסקת פעילות תגרור חיוב אוטומטי של החודש שלאחריו הודעה על

  -הנחות ▪

אחוזי הנחה, על המחיר הנמוך מבין  10זכאי להנחת אחים בת  אח שני המצטרף לחוגים יהיה -

 השניים.

אחוזים מהמחיר המלא תהיה על שיעורים פרטיים לשחיינים השוחים אצלנו במרכז,  10הנחה בת  -

 ם.או עבור בני משפחה נוספי

תיבחן  .לא יהיה זכאי לשיעור השלמה ו/או להחזר כספי תלמיד שלא הגיע לשיעור מכל סיבה, ▪

האפשרות לשיעורי השלמה במקרים מיוחדים, שעיקרם סיבות בריאותיות ספציפיות בהצגת אישורים 

כמו כן, יתקיימו ימי השלמה מרוכזים המתקיימים מתאימים ובתיאום מול מנהל המרכז לשחייה. 

 ם בשנה לפי תאריך שנקבע ע"י המרכז.פעמיי

במידה ומדריך חולה/נעדר אנחנו היום והשעה שנבחרו לשיעור שלך הינם קבועים עם מדריך קבוע.  ▪

 דואגים למחליף והשיעור מתקיים כרגיל!

 ! במידהבונוס. כל שיעור חמישי בכל חודש הינו שיעורים בחודש 4בעבור התשלום החודשי הינו  ▪

 .תמנון אינה מחויבת להשלימו ,בטלוהשיעור החמישי מת

 כניסה למים מותרת לשחיין ללא מלווים נוספים. ▪

 לשבת מחוץ למתחם הבריכה. מתבקשיםהורי השחיינים  ▪

 .ובסיומו דקות לפני השיעור 10הכניסה למים מותרת עד  ▪

 יש להביא תמונת פספורט לצורך הכנת כרטיס כניסה למתחם הבריכה. ▪

 כללי

 .תחום מועדון הספורט מותרת להורה מלווה אחדהכניסה לשטח הבריכה שב ▪

 יש להתנהל מול משרד תמנון ולא מול הנהלת הקאנטרי. כל שאלה/טענה/בקשה על  ▪

 .יש להישמע להוראות המדריך במהלך הפעילות ▪

 .כובע ים, משקפת, סנפירים ציוד חובה ללימוד: ▪

לי וקרשים. הציוד נמכר במחירי סנפירים, כפות, משקפות, פו -במרכז תמנון חנות לקניית ציוד יעודי ▪

 עלות לרווחת לקוחות תמנון.

 . במקרים דחופים יש ליידע את המדריך.אסור לצאת מהבריכה או משטח הבריכה במהלך הפעילות ▪



לכל בקשה או שאלה יש לפנות  אין להפריע למדריך במהלך השיעור אלא אם מדובר במקרה חירום. ▪

 למשרד תמנון.

לשחיין אחר או למדריך יתבקש לצאת מהמים והמדריך  מכבדתורה לא משתתף שיפריע או ידבר בצ ▪

 .ידווח על כך להוריו

 .מובהר כי מרכז השחייה אינו אחראי על ליווי המשתתף לשירותים או למקלחות ▪

 .מרכז השחייה אינו אחראי לציוד האישי של התלמידים או של המלווים ▪

 , הילד הינו באחריות ההורה.בתום השיעור ▪

תמנון דואגת לצלם מפעם לפעם את השיעורים והשחיינים ומעלה את התמונות  – צילום ▪

וכו'(. אם  , עיתוןלפייסבוק/אתר להנאתכם. יתכן והם יזכו להופיע באמצעי המדיה שלנו )אתר, פייסבוק

 .לא תרצו בכך אנא בקשו מהמשרד לא לפרסם

מאפשר בחתימה על מסמך זה , חוויות ועוד. הנך באירועיםאנו מעוניינים להשאיר אותך מעודכן  ▪

 קבלת ניוזלטר חודשי. והיה ואין ברצונך לקבל  מידע זה יש לבקש במשרד להסירך מאפשרות זאת.

 

 

 

 

 הצהרת בריאות

 .)נא לסמן את הסעיף המתאים) הצהרת בריאות

 .אין לבני/בתי כל בעיה רפואית או בריאותית המונעת ממנו/ה להשתתף בפעילות ספורטיבית. 1

 :בתי סובל/ת ממגבלות ו/או בעיות רפואיות בריאותיות כדלהלןבני/2. 

_________________________________________________________________________ 

 

אנו מודים לך על שמירת הכללים ומבקשים להדגיש כי בקבלת מייל זה ובתחילת פעילות כלקוח 

, קריאתם ואישורם כפי שמופיעים בקובץ שלנו, הנך מאשר קבלת נהלי תמנון, מרכז לשחייה

 המצורף

 

 שם הילד:_______________________                      שם הורה +חתימה:_________________

 


