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נהלי הרשמה לשנת החוגים תשפ"ב
● מתנ"ס דנוור שמח להציג מערכת חוגים עשירה ומגוונת לכל הגילאים בכל
השכונות ומזמין אתכם ליהנות מתרבות פנאי איכותית ומקצועית קרוב לבית!
● פתיחת חוגים וקבוצות מותנית במינימום נרשמים וכן מוגבלת במספר הנרשמים
לקבוצה.
● עשינו מאמצים לדייק את החוגים והקבוצות בהתאם לצרכי התושבים אך לעיתים
נדרשים אנו לפתוח ו/או לסגור קבוצות בהתאם לביקוש.
● מתנ"ס דנוור רשאי לשנות את מועדי החוגים ומיקומם כולל ביטול מוחלט בהתאם
לנסיבות ואילוצי המערכת.
● פעילות החוגים מתקיימת במשך  9חודשים ,אוקטובר – יוני ,עם אפשרות להארכת
חלק מהחוגים בהתאם לשיקולי המערכת לחודשים יולי – אוגוסט .לוח החופשות
השנתי – מצורף.
● כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד בלבד לפני שמחליט להירשם .באם
החליט להירשם לחוג יחויב הנרשם באופן מלא כולל שיעור הניסיון.
● ההרשמה לחוגים היא לכל השנה ,למעט אפשרות לביטול כפי שיפורט להלן.
● מחירי החוגים מחושבים ע"פ מספר המפגשים בפועל במשך השנה ,החופשות
המפורטות בלוח החופשות המצורף ,כלולות בעלות החוג השנתי ולא יתבצע זיכוי
בעבור ימי חופשה אלו.
● דמי רישום והעשרה ע"ס  ₪ 80יגבו בעת הרישום ולא יוחזרו במקרה של ביטול
חוג.
● משתתף בחוג ייחשב כ"רשום" רק עם סיום ההרשמה והסדרת התשלום.
● התשלומים לחוגים יעשו באמצעות כרטיסי אשראי ,המחאות ,הו"ק בנקאיות או
במזומן לכל שנת הפעילות .לא ניתן לשלם מידי חודש בחודשו.
● ניתן לבצע הרשמה במזכירות השלוחות או באתר האינטרנטwww.hugim.org.il :
● משתתף שלא יתמיד בתשלומים תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק את
השתתפותו בחוג לאחר התראה של שבוע.
● משפחה החייבת תשלומים למתנ"ס לא תוכל להירשם לשום פעילות (חוגים או
קייטנות) עד שיוסדר התשלום.
● אנו אחראים על המשתתף מרגע כניסתו לחוג ועד לשעת סיום החוג.
הנחות:
● על הרשמה לחוג שלישי במשפחה יוענקו  5%הנחה .על הרשמה לחוג רביעי במשפחה
יוענקו  7%הנחה .למבקשי הנחה נוספת ,ניתן למלא טופס בקשת הנחה במשרדי המתנ"ס.
● חוגי התלמוד תורה וחוגי הסטודיו לנשים כבר מסובסדים ולא תינתן עליהם הנחה נוספת.
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ביטולים:
● על ההורים מוטלת האחריות להודיע למתנ"ס ע"י מילוי טופס ביטול במזכירות על פרישה
מהחוג לא יאוחר מה 25 -בכל חודש .הביטול יכנס לתוקפו החל מהחודש העוקב.
אין שום אפשרות לביטול רטרואקטיבי .לאחר  31.3.22לא יתקבלו יותר בקשות לפרישה.
● מפגש שלא התקיים על ידי המדריך יועבר ע"י מדריך מחליף או יושלם במועד אחר עליו
יודיע המדריך שבועיים מראש.
אין התחייבות ליום ושעת השלמה ספציפיים.
קורונה:
● בידוד עצמי ,דינו כדין מחלה ,משתתף לא יזוכה בעבור היעדרות מסוג זה.
● במקרה של בידוד קבוצתי או חלילה סגר כללי ,נעשה כל מאמץ להשלים את השיעורים
שהתפספסו.
באם לא יושלמו השיעורים ולא תופעל מערכת חוגים חלופית בזום (בעלות של  65%ממחיר
החוג הרגיל) המשתתפים יזוכו בעבור החוגים שלא התקיימו.
● במקרה ומדריך החוג נכנס לבידוד עצמי ,המפגש ייחשב כביטול חוג רגיל.
כלומר ,החוג יושלם באמצעות שיעור מקוון במידת האפשר/יושלם בהמשך השנה או
לחילופין ,המשתתפים יזוכו עבור השיעורים שבוטלו.
● במקרה של בידוד המשתתף בשל חוג ,לא יינתן פיצוי על היעדר מחוג אחר.
קרי ,הדין הינו כדין בידוד עצמי .המשתתף לא יזוכה עבור היעדרות זו.
● משתתף אשר פספס רצף שיעורים בשל חולי\בידוד הנגרם מאותו החוג יזוכה עבור
השיעורים על ידי המתנ"ס.
● במידה ונקבל הנחיה להפעיל תו ירוק בפעילות המתנ"ס  -ניישם אותו במלואו ונמשיך
לפעול בהתאם להנחיות.

מאחלים לכולנו שנת פעילות מוצלחת!
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לוח חופשות לשנת הפעילות תשפ"ב
ימים

תאריך

תחילת פעילות

ראשון

3.10.2021
כ"ז תשרי

חנוכה

שני-ראשון

כ"ה כסלו -א' טבת
29.11-5.12.2021

פורים

רביעי-שישי

י"ג-ט"ו אדר ב'
16-18.3.2022

פסח

חמישי-שישי

י"ג -כ"א ניסן
14-22.4.2022

ערב יום השואה

רביעי

כ"ו ניסן
27.4.2022
חוגים מסתיימים ב18:00

ערב יום הזיכרון

שלישי

ב' אייר
3.5.2022
חוגים מסתיימים ב18:00

יום הזיכרון ויום העצמאות

רביעי-חמישי

ג-ד אייר
4-5.4.2022

שבועות

ראשון

ו' סיון
5.6.2022

סיום שנת הפעילות

חמישי

א' תמוז
30.06.2022

