
 
 

 עיריית נצרת עילית                           רשת המרכזים הקהילתיים                                                      
  בנצרת עילית              

 9201-8201נצרת עילית  מרכזים קהילתיים ב
 

 טבשנת הפעילות תשע" לתלמידי הקונסרבטוריוןכתב התחייבות 
 

 אישיים: דף פרטים

 

 ______________________________________________ : המקצועשם 

 

 גרין    :      מרכז קהילתיב

 

 ____________________________________________ :  שם המשתתף / ת

 

 _______________________________________ : משתתף / תשל המס' ת.ז. 

 

 _________________________________________  ת משתתף/ תאריך לידה

 

 _____________________ : שם בי"ס/ גן  ___________________ : כיתה / גן

 

 ______________________________________ : שם פרטי ומשפחה של האב

 

 _____________________________________________ : מס' ת.ז. של האב

 

 __________________________________________________  נייד האב : 

 

 ______________________________________ : שם פרטי ומשפחה של האם

 

 _האם _____________________________________________מס' ת.ז. של 

 

 ___________________________________________________ נייד האם :

 

 _____________________________________________________:כתובת 

 

 _________________________________________________: טלפון בבית

 

 _______________________@______________________כתובת  אימייל : 
 

  לבני/בתי יש בעיות רפואיות  כן / לא 

 ______________________נא לפרט____________________________________________

 

 הריני מאשר /לא מאשר פרסום תמונת בני/בתי 

 .הריני מאשר/לא מאשר קבלת כל דבר פרסום של רשת המרכזים הקהילתיים בדואר אלקטרוני המצוין לעיל 

 ( הריני מאשר/לא מאשר קבלת כל דבר פרסום של רשת המרכזים הקהילתיים לפלאפוןsms.) 

 
 



 
 9201-8201עילית   נצרתבמרכזים קהילתיים 

 
 טבשנת הפעילות תשע" לתלמידי הקונסרבטוריוןכתב התחייבות 

  
 נהלי רישום:

. בעת ההרשמה יש למלא טופס " עדכון פרטים " . טופס זה יהווה חוזה בין הצדדים לכל דבר ועניין  1
 ואישור לביטוח המשתתף . 

 . לימודיםת ה. במועד ההרשמה יש להסדיר את עניין התשלום עד תום תקופ 2
 . המשתתף יחוייב בתשלום חודשי גם אם השתתפותו הייתה חלקית .  3
  

 . הסדרי התשלום : 1

  . הינו לשנת פעילות מראש לימודיםהתשלום לא.   

 המשתתף יחוייב בתשלום גם אם השתתפותו הייתה חלקית.ב.   

  לא מוסבות.התשלום  יבוצע במזומן/ בכרטיסי אשראי//המחאות אישיות  .ג

 במקרה של אי פרעון אחד התשלומים החודשיים מתוך  לימודיםהמתנ"ס רשאי להפסיק פעילות ב . ד

  .שכר הלימוד הקבוע ולדרוש את פרעון מלוא שכר הלימוד      

 נהלי החזרים:. 2
 

 משתתף אשר מפסיק פעילותו בגין מחלה יקבל החזר כספי בתנאים הבאים: .1

 לת המחלה.מתחי עד שבועהודיע למתנ"ס על מחלתו  .א

 .חודש ומעלההציג אישור רפואי ומכתב בקשה להחזר מיד עם סיום המחלה בתנאי שהמחלה נמשכה  .ב

 משתתף אשר מבקש להפסיק השתתפותו בפעילות מסיבה שאינה רפואית יקבל החזר בתנאים הבאים: .2

 .6014736-04תוך ציון סיבת העזיבה למזכירות המתנ"ס בפקס  בכתביש להגיש בקשה  .א

 יחויב בתשלום עבור החודש בו התקבלה בקשת הביטול. לימודיםשתתפות בביטול הה .ב

 הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה הזכות לבדוק כל מקרה לגופו. .ג

                                                                                                                                                      אין החזרים עבור ארבעה חודשי הפעילות האחרונים. .ד
 2019תחייב אותי בתשלום עבור יתרת שנה"ל עד יולי   31/3/2019הפסקת לימודים לאחר 

 דמי טיפול בבקשה ובהחזר. ₪ 50במקרה של ביטול ההשתתפות המתנ"ס יגבה  .ה

 . תקנון3 

המתנ"ס ע"פ הביטוחים והפוליסות כל משתתף ששילם עבור הפעילות בפועל מבוטח בפעילויות  .א

 אשר ברשות המתנ"ס.

פרט לימי החופשה המצויינים  , ובר ועד לסוף חודש יוני/יולי/אוקטהחוגים יתקיימו החל מחודש ספטמבר/ .ב

 החופשות מקבילות לחופשות משרד החינוך )למעט פסח(.  לעיל.

 נקבע לאחר שקלול ימי חג וחופשות מתוכננות. לימודיםמחיר ה .ג

שאינו מתקיים עקב אי הופעת התלמיד נזקף לחובתו של התלמיד. הודעה על ביטול שיעור תימסר  שיעור .ד

 .ישירות למורה לכלי

 משתתף אשר יגרום לנזקים או בעיות משמעת חוזרות, יורחק מהפעילות. .ה

 תלויה בכמות הנרשמים. הפעילותפתיחת וסגירת  .ו

 
 

       
                      __________________          _________________ _______________ 

 שם פרטי ומשפחה                                          חתימה                                     תאריך     
 

 שנה טובה ופוריה!


