
 לקוח יקר,

 איתנו! ומנון, מרכז השחייה. ובטוחים שתהנלת כםעל הצטרפות כםאנו מברכים את

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

 "(.מועדון הספורטבפרדסיה/יוקנעם )להלן: "

 נהלים ותנאי תשלום

 .1.9-31.8-עונת פעילות מוגדרת מ ▪

 חובה! -ימה על טופס רישום לשיעור/חוג, כולל הצהרת בריאות/הסכמה על תקנון מקווןחת ▪

חודש אין  וףבתשלום בס) חודשכל תבוצע לשיקולכם: בתום כל שיעור או בסוף ית התשלום יגב ▪

 (אפשרות לחלוקת תשלומים.

 המחאות. אשראי, בכל אמצעי התשלום: מזומן,ניתן לשלם  ▪

אצלנו יהיה זכאי להנחה בשיעור הפרטי. עלות השיעור  ת השוחיםי/שחיין לשהנחה: בן משפחה  ▪

 ₪.  130במקום  115 :דיהפרטי ליח

אם לא שחייה. ה מרכזלמזכירות קודם לכן שעות  24יש להודיע על ביטול שיעור  ביטול שיעור: ▪

 .מערך עלות השיעור 50%-בהתלמיד יחויב  -תתקבל הודעה כזו 

 ,במקרה של אי הגעה של אחד הילדים :שלשות וכו'( )זוגות, שיעורים פרטיים הנעשים בקבוצות ▪

 וגם משך השיעור. וישתנה כמו כן ייתכן  ,שאר הילדים בשיעור זההתשלום עבור ישתנה 

 כניסה למים מותרת לשחיין ללא מלווים נוספים. ▪

 הורי השחיינים מתבקשים לשבת מחוץ למתחם הבריכה. ▪

 .ואחריו עורדקות לפני השי 10הכניסה למים מותרת עד  ▪

 כללי

 .הכניסה לשטח הבריכה שבתחום מועדון הספורט מותרת להורה מלווה אחד ▪

 .הקאנטרי הנהלת מול ולא תמנון משרד מול להתנהליש  בקשה/טענה/שאלה כלעל  ▪

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

 למשרד תמנון.

 .הוראות המדריך במהלך הפעילותיש להישמע ל ▪

 במידת הצורך(. סנפירים) : כובע ים, משקפתציוד חובה ללימוד ▪

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

 עלות לרווחת לקוחות תמנון.

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

משתתף שיפריע או ידבר בצורה לא מכבדת לשחיין אחר או למדריך יתבקש לצאת מהמים והמדריך  ▪

 .ידווח על כך להוריו

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

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

 באחריות ההורה. הילד הינו ,בתום השיעור ▪

תמנון דואגת לצלם מפעם לפעם את השיעורים והשחיינים ומעלה את התמונות לפייסבוק/אתר  :צילום ▪

וכו'(. אם לא תרצו בכך , עיתון באמצעי המדיה שלנו )אתר, פייסבוקלהנאתכם. יתכן והם יזכו להופיע 

 .אנא בקשו מהמשרד לא לפרסם

בחתימה על מסמך זה  יםמאפשר כםמעודכן באירועים, חוויות ועוד. הנ כםו מעוניינים להשאיר אתאנ ▪

 במשרד.זאת יש לבקש , לקבל מידע זה כםאין ברצונאם קבלת ניוזלטר חודשי. 

 



 הצהרת בריאות

 .)הצהרת בריאות )נא לסמן את הסעיף המתאים

 .ממנו/ה להשתתף בפעילות ספורטיבית . אין לבני/בתי כל בעיה רפואית או בריאותית המונעת1

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

_________________________________________________________________________ 

 

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

קבלת נהלי תמנון, מרכז לשחייה, קריאתם ואישורם כפי  יםמאשר כםשלנו, הנ ותכלקוח

 שמופיעים בקובץ המצורף

 

 שם הילד:_______________________                      שם הורה +חתימה:_________________


