טופס הרשמה לחוג – פליימרקט נינג'ה
פרטי המשתתף בחוג
שם פרטי

שם משפחה:

ת.ז

תאריך לידה:

כיתה/גן:

גיל

ישוב:

רחוב:

פרטי הורים
שם האב:

טלפון נייד:

טלפון עבודה:

שם האם:

טלפון נייד:

טלפון עבודה:

דואר אלקטרוני:

מין:ז/נ
מספר:

טלפון בבית:

@

סוג חוג נבחר
חוג חד פעמי  / ₪ 70חוג חד שבועי  235ש"ח  /חוג דו שבועי  360ש"ח
תשלום
אופציית תשלום מועדפת שנה מראש :אשראי  /מזומן  /שקים
כרטיס אשראי:מותג
תוקף
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 /חיוב חודשי קבוע בסך ___ ש"ח

|

הערות_ :

הצהרת בריאות
הנני מצהיר כי לנרשם אין מגבלות רפואיות וכי הנרשם מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות .במידה ותהיה
מגבלה רפואית  ,או שינוי במצב בריאותו אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי ולצרף אישור רפואי לפעילות
לנרשם יש את המגבלות הרפואיות הבאות:

הנני מצהיר שהמגבלות אינן מונעות מהנרשם לבצע את הפעילות ומאשר את השתתפותו בפעילות
קראתי את תנאי ההשתתפות באתר החברה ואני מאשר את השתתפות ילדי בפעילות

http://www.playmarket.co.il
תאריך

/

/

שם ההורה :

חתימה

דפנה0508992387:
playmarketafula@gmail.com

http://ww w .p la yma rke t.co .il

נהלים
 . 1פעילות החוגים תחלנה בתחילת שנת הלימודים ועד החופש הגדול אלא אם יצוין אחרת.
 . 2בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה ערבי חג ,ימי זיכרון ויום העצמאות ובימים אלה לא תתקיים פעילות ולא
יינתן זיכוי בגינם .לכל הפ חות יינתנו  75%מימי החוג הנדרשים .השלמות הימים החסרים תתאפשר על
בסיס תאום פרטני.
 . 3ההנהלה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לשנות ימים ושעות פעילות ,לבטל או לאחד חוגים ולהחליף
מדריך במקרה הצורך .במקרה של ביטול חוג יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
 . 4ערכות  ,תלבושות  ,תחרויות והעשרה נוספת יגבו בתשלום נפרד.
תנאי תשלום:
 . 1התשלומים לחוגים ייעשו באמצעות המחאות ,כרטיס אשראי או במזומן מראש לכל השנה.
 5% . 2הנחה תינתן על נרשם שני ומעלה לבית אב.
 . 3במקרה שמשתתף לא יתמיד בתשלומים ,תהיה רשאית החברה להפסיק את השתתפותו וזאת לאחר
התראה של שבעה ימים.
 . 4עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך .₪ 60
ביטול
.1
.2

.3

השתתפות:
בקשות להפסקת פעילות יוגשו אך ורק ע"י הודעה בכתב למייל dafnaarev@gmail.comבלבד ווידוא
קבלה ע"י דפנה ו עד  15לחודש שלפני לטובת ביטול החודש העוקב.
לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך .ללא הודעה בכתב ,ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל
דבר  .במקרה והפסיד המשתתף מפגש אחד בשל מחלה – לא יקבל פיצוי במקרה של מחלה שנמשכת
מעל שבועיים ,יש להציג אישור רפואי וכל מקרה ידון לגופו של עניין .לפנים משורת הדין ההנהלה
תנסה ולהשלים חוסרים במקומות פ נויים בחוגים אחרים.
אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.
הנני מצהיר כי קראתי את תנאי ונוהלי ההשתתפות בחוגי פליימרקט נינג'ה כפי שהם מפורטים מעלה
וחתימתי על גבי טופס זה יש בה משום הסכמה לתנאים ולנהלים האמורים.
בחתימתי על גבי טופס זה הריני מאשר לצלם את ילדי המשתתף בפעילויות ,ויודע מראש כי תמונות אלו
עשויות להתפרסם במסגרת פרסומי פליימרקט .במידה ולא יש לציין במפורש __________

שם פרטי ושם משפחה_:

חתימה:

תאריך ___
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