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 כדוריד אביב-פעילות/חוגי המועדון לספורט באוניברסיטת תל
 

 הגעה למשרדיםבאו  074-7100221משרד הרישום בטלפון בתהליך הרישום יתבצע בכפוף לתקנון בהמצאות 
 ברח' חיים לבנון.  9בסמוך לשער 

 
 פתיחת המשרדשעות 

  09:00-17:00ה' בין השעות  –א'  בימים
 

 פרטי הספורטאי
 

 כיתה: ____________________  : _________________  משפחה ______________  ת.ז. _______________  תאריך לידהפרטי שם 
 

 _____________  מין כתובת ____________________________________________________________________________  
 

 ניידטל. ת.ז. _________________ ______  ________________ב/אם שם הא ___________________ 

 
 ___________________________________כתובת דוא"ל: ________________   _____________________נוסף:טל. 

 

 ל. נייד ___________________ט ______________________  ת.ז. _________________  /אם שם האב 

 
 טל. נוסף:_____________________   כתובת דוא"ל: ___________________________________________________

 

 ע"פ הפרטים הבאים:י ני/בתלרשום את ב /תהנני מבקש
 

 ________________________/תשם המאמן  ________________________ קבוצת פעילות
 

 .שלום חד פעמי. לא ניתן החזר כספי עבור דמי רישוםהם ת דמי רישום
 

 .דמי רישום כוללים ערכת ספורטאי )תיק, כדור וחולצה מהודרת( השתתפות בטורנירים, מדליות, וביטוח*

 העברת טופס רישום חתום למאמן הקבוצהספורטאי ערכה תנאי לקבלת *

 תשלום דמי רישום תשלום חודשי מחלקה

 ₪ 400 נוערמחלקת  ₪  400 יב'( עד )כיתה ז' נוערמחלקת 

 )בי"ס יסודי( בי"ס לכדוריד 
 פעם בשבוע 

 ליגה -בי"ס לכדוריד פעם בשבוע 

 190₪   
 
250 ₪ 

 

 )כולל ערכתבי"ס לכדוריד 
 כדור ותיק( חולצה, אימונים,

 250₪  

פעמיים  )בי"ס יסודי( בי"ס לכדוריד
 .בשבוע

 בי"ס לכדוריד פעמיים בשבוע ליגה

270 ₪  
 
340 ₪ 

 
 

 דמי רישום ללא כדור 
 ()כול ילד חייב להגיע עם כדור לחוג

 

200 ₪  

 0523909001המחלקה טלפון  *לשאלות ובירורים נוספים ניתן להתקשר לאלון מנהל מנהל 

 )יש להעביר במעטפה בצרוף הטופס למאמן( "תל אביב אוניברסיטתבספורט המועדון ל" תלפקוד -מחאה ה

   _________ מס' כרטיסכרטיס אשראי מסוג 

 בתוקף עד __________ שם בעל הכרטיס _____________________ מס' ת.ז. ______________________

 (עפ"י חודשי פעילות – תשלומים )ללא ריבית _________-ב     / בתשלום אחד    

צורך למלא את פרטי  , במקרה זה איןליאת 0747100221לרישום בכרטיס אשראי ניתן להתקשר למשרד רישום לטלפון  *
 בכול מקרה יש להחזיר את הטופס חתום למאמן הקבוצה. האשראי בטופס,

 בעמוד הבא לתקנון המשך 
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אביב ומבקשים לעדכן אתכם בנהלי -אס"א תל –אביב -אנו שמחים על הרשמתכם לחוגי המועדון לספורט באוניברסיטת תל
 הרישום, הביטול ואופי הפעילות בחוגים.

 
 ימי ושעות פעילות .1

לכל חוג ימים ושעות פעילות קבועים על פי מערכת השעות, 

שתימסר לנרשמים. במהלך השנה יתכנו פעילויות שונות, 
 –שיתקיימו בימים שונים מימי הפעילות הרגילים של החוגים 

 תימסר הודעה נפרדת.עליהם 
 

 חגים ומועדים .2
 הפעילות תתקיים על פי מידע שיימסר לנרשמים. 

 

 דמי השתתפות בפעילות/חוג .3
 התשלום עבור ההשתתפות בחוג הינו שנתי  3.1 

 ולכל תקופת הפעילות בחוג )כולל ימי שבתון וחג(. 
 ניתן לשלם עבור חלק מפעילות חוג. לא

 
 ניתן בצע את התשלום לחוג בתשלום מזומן  3.2 

ש לכל שנת הפעילות או באמצעות המחאות אמר
מראש או כרטיס אשראי )בפריסה על פי מספר חדשי 

הפעילות ובכל מקרה לא יאוחר מחודש הפעילות 
 .האחרון(

 
 במקרה של חזרת המחאה מהבנק מכל סיבה  3.3 

י מהבנק יחויב הנרשם בדמ המחאהו/או גריעת שהיא 
 לכל המחאה. ₪ 20בסך  לטיפו

 
 מועדון הספורט רשאי להפסיק השתתפותו  3.4 

בחוג/פעילות  של נרשם, שלא יתמיד בתשלומים

 ימים. 7לאחר התראה בת 
 

 התשלום עבר ההשתתפות בחוג/פעילות ישולם  3.5 
גם במקרה של היעדרות, למעט היעדרות בשל מחלה 

להצגת שבועות )בכפוף לשלושה  לשנמשכה מע
 אישור רפואי(.

 
 לא ניתן לקבל החזר על  דמי רישום.         3.6  

 

 ביטולים והחזרים כספיים .4
אנו נערכים למתן  ,חוג/פעילותעם רישומכם ל

שירות מקסימלי ומקצועי לשנת פעילות מלאה ולכן 
חשוב לנו להדגיש בפניכם את תנאי הביטול לאחר 

 ההרשמה:
 להודיע על כך יש במקרה של ביטול הרשמה  4.1 
 בכתב למשרדי מחלקת המנויים   

   וולוודא את קבלת 074-7100215בפקס 

 . 074-7100221טלפונית
 

 בהודעה  חוג/פעילותב תתפותשאין לבטל ה 4.2 

טלפונית או למדריך הישיר. מומלץ לערוך שיחה 
 .אישית עם המדריך לפני הודעה על ביטול

 
 המועד הקובע לעניין חישוב ההחזר כספי הינו  4.3 

ביטול. למען  בו התקבלה הודעת שהיום האחרון לחוד

הסר ספר מובהר, כי הנרשם יחויב בגין כל המפגשים 
 שנותרו באותו חודש לאחר מסירת הודעת הביטול.

 
 את הרשמתו יחויב בדמי  ,נרשם שיבטל 4.4 

 :ביטול לפי הפירוט הבא  
 נרשם, שביטל את הרשמתו בתוך  4.4.1  

ממועד ההרשמה והביטול נעשה   ימים 14
 עבודה לפני תחילת ימי 14

 יחויב בדמי ביטול בסך חוג/פעילות ה   

לפי  ,₪ 100או  חוג/פעילותממחיר ה 5%
 הנמוך מבניהם.

  14-מאת הרשמתו החל נרשם, שביטל  4.4.2  

 חוג/פעילותעובדה לפני תחילת ה ימי   
 בדמי  , יחויבבפברואר28ועד תאריך    
 חוג/פעילותמעלות ה 10%ביטול בסך    

השנתית )נוסף על דמי הרישום והחלק 
 של תקופת החוג בהשתתף(.היחסי 

 שביטל את הרשמתו לאחר תאריך  ,נרשם 4.4.3  

 , לא יהיה זכאי לקבל החזר בפברואר 28   
בהם נבצר  כספי כלשהו, פרט למקרים

 חוג/פעילותב ולהשתתףממנו להמשיך 
מסיבות רפואיות מוכחות )בכפוף להצגת 

 אישור רפואי(.

 
 מעבר מחוג לחוג .5

מותנה במילוי טפסים מתאימים )כולל הגשת  חוג/פעילותמעבר 
החלופי,  חוג/פעילותבקשה מנומקת(, בקיומו של מקום פנוי ב

בהתאמה האישית של הנרשם ובאישור סופי של המועדון 
העברה תחווה בחישוב מחודש של עלות כל הספורט. 

. במקרה של אישור ההעברה היא חוג/פעילותהשתתפות ב
 תתבצע בסוף החודש בו אושרה הבקשה.

 
 תנאים נוספים .6

 ידוע לי כי מסמך זה הינו זמני וקבלה רשמית תשלח 6.1 
אלי לאחר בדיקת טופס זה ואישורו ורק אז תאושר 

 מקומו/ה.כניסת בני/בתי לפעילות ויובטח 

 

 מותנית במספר  חוג/פעילותידוע לי כי פתיחת ה 6.2 
 מינימום של משתתפים. מועדון הספורט שומר לעצמו   

כלשהו ובמקרה זה יקבל  חוג/פעילות על זכות לבטל

שם החזר של כל התשלומים ששולמו מהיום בו רהנ
 הופסקה הפעילות. 

 
 אי להעמיד ממלא מקום למדריך שהספורט רמועדון  6.3 

או מאמן שלא יוכל לקיים שיעור או לחלופין למדריך 
. חוג/פעילותאו מאמן שלא יכול להמשיך הוראתו ב

החלפת מדריך או מאמן אינה מהווה עילה לביטול 
 .חוג/פעילותה

 
 תאני מסכים לקבל ממועדון הספורט וממרכז עלי 6.4 
 אביב בע"מ דברי פרסום.  -לספורט באוניברסיטה תל  

באפשרותי לבטל הסכמה זו בכל עת  ,ידוע לי כי
בהודעה בכתב למרכז שירות הלקוחות של מרכז 

 הספורט או במענה לדברי הפרסומת שיגיעו אליי.
 

 מצולמות.  חוג/פעילותחלק מהפעילויות ב ,ידוע לי כי 6.5 
ופרסום מכל סוג  לעשות שימושאני נותן את הסכמתי 

שהוא בצילומם אלה על ידי מועדון הספורט או מי 
מטעו לפי שיקול דעתם הבלעדי ללא צורך באישור או 
הסכמה נוספת. אני מאשר כי לא אהיה זכאי לקבלת 

 תמורה מכל סוג שהוא עבור השימוש בצילומים אלה.

 
 כי פרטיי יכללו במאגר המידע של מועדון  ,אני מאשר 6.6 

אביב -ומרכז עלית לספורט באוניברסיטת תלהספורט 
 .1981 –בהתאם לחוק הגנת הפרטיות,התשמ"א  בע"מ

 
אני מאשר/ת שבני/ביתי במצב בריאותי תקין המאפשר  6.7

במידה וקיימות מקבלות  .חוג/פעילותאת הפעילות ב
 אנא פנה למשרדי הרישום. –רפואיות 

 

וכן אני מאשר/ת בזה את תנאי ההצטרפות וההרשמה  6.8
את תנאי הביטול  המפורטים לעיל ונותן/ת הסכמתי 

השתתפות מותנית בחתימת ההורה על  לתנאים אלה.
 .והינה על פי התקנון הפעילות טופס הצהרה זה

 
 _____________________________________ שם ההורה 

 
 _____________________________________  חתימה 

 
 ___________________________________  תאריך 


