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 עמותת פארקור ישראל  – טופס הרשמה ותקנון למשתתף בחוגים

 אפוטרופוס המשתתף:\פרטים אישיים של הורי

 שם )פרטי ומשפחה(:__________________ ת"ז:______________ טלפון נייד:_______________.

 מלאה:_________________________________________ ישוב:__________________.כתובת 

 כתובת דוא"ל:______________@___________________)חובה למלא(.

 פרטי המשתתף:

 נ ת"ז: ____________________ תאריך לידה: __________.\שם:____________________ מין ז

 __._______ מדריך: __________. החל מתאריך: ________הרשמה לחוג: __________________

 הצהרת בריאות:

 להשתתף ה/ממנו המונעת כלשהי רפואית בעיה אין בתנו/לבננו כי בזאת מצהירים אפוטרופוס חוקי\המשתתף הורי אנו .1

 .האמורה בפעילות

 .(השתתפות המאשר רפואי אישור ב" מצ) :____________________ כמפורט רפואית בעיה יש בתנו/לבננו .2

 תקנון למשתתפים של עמותת פארקור ישראל.

 .העמותה הנהלת החלטת פ"ע נרשמים של מינימלי במספר מותנית החוג פתיחת .1

 .מראש התשלום והסדרת מוקדמת הרשמה ללא לחוג להיכנס אין הניסיון שיעור לאחר. ניסיון לשיעור להגיע ניתן .2

 יינתנו ולא וחופשות ישראל חגי בחשבון ולוקח שנתי בחישוב נקבע החוג מחיר. ומראש שנתי הינו החוגים עבור התשלום .3

 .אלו ימים בעבור שיעור השלמות או החזרים כל

 בו נכח אם גם החוג עבור מלא חודשי בתשלום יישא המשתתף. מלא חודש עבור יחויב, החודש במהלך הנרשם משתתף .4

 .בלבד חלקית נוכחות

 .זמנים בלוחותו החוגים במערך השנה במהלך שינויים לערוך הזכות את לעצמה שומרת העמותה הנהלת .5

 . אחר במועד תועבר\מחליף מדריך ידי על האפשר ככל תושלם, טכניות סיבות בשל מפגש ביטול או מדריך היעדרות .6

 .המדריך ידי על יעשה חלופי מפגש תיאום. לחוג הקבועים ובשעה ביום שיעורים להחזר התחייבות אין .7

 של התקין המהלך את מפריעים הוריו/  הוא אשר משתתף של פעילותו להפסיק הזכות את לעצמה שומרת העמותה .8

 .משתתף הוא בו החוג עבור בתשלומים עומד אינו או/ו החוג

 .יךהמדר או/ו המאמן של ולא המשתתפים של הבלעדית באחריותם היא מחוג פרישה על הודעה .9

 .פרישה על הודעה מהווה אינה למדריך הודעה .10

 להנהלת העמותה באמצעות דואר אלקטרוני. להגיש יש חוג ביטול/להפסקת בקשה .11

 אך ורק על חודשים שעתידיים למועד הביטול ובהם המשתתף לא נכח כלל. ינתן כספי החזר .12

 .מקרה בשום יזוכו לא עצמו לחוג נלוות ועלויות ביטוח דמי, רישום דמי. רטרואקטיביים זיכויים יינתנו לא .13

 .בבנק העמותה חשבון חיוב לגובה ערך שוות בעלות הלקוח יחויב, הלקוח מסיבות תשלום אמצעי שינוי של במקרה .14

 שיקול פ"ע אלה בצילומים שימוש ולעשות בה והמשתתפים הפעילות את לצלם לעמותה מאשרים החניך הורי כי מובהר .15

 העמותה. והישגי לפעילויות הציבורית המודעות והגברת צ" יח לצרכי וזאת דעתה

 .השונים התקשורת באמצעי ועדכונים פרסום דברי ללקוחותיה להעביר הזכות שמורה לעמותה . .16

 .הסכמתי לתנאים האמורים בו הריני מאשר כי קראתי את התקנון וחתימתי מהווה את

 

_____________             _____________          ___________ 

  חתימה   תאריך             שם ההורה           


