
  

                        
 

 תקנון רישום
 

ברוכים הבאים לפעילות בבית הספר לכדורסל "מכבי עירוני חדרה" . בית הספר לכדורסל פועל בכל 
 ומיועד לבנים ולבנות כאחד .בימים ובזמנים שונים  מוקדים ממזרח למערב 9רחבי העיר חדרה, ב 

 קפלן, צליל, חטיבה .בית אליעזר : 

 אילן רמון, ארלוזרוב, צפרירים, מכבי, תחכמוני .מרכז העיר : 

  :גבעת אולגה .בית שמואלמערב העיר , 
כל המוקדים פועלים תחת מועדון הכדורסל "מכבי עירוני חדרה", תוכניות העבודה זהות, המאמנים 
והמדריכים מוסמכים לפי חוק הספורט, הפיקוח והאכיפה על ידי מנהל בית הספר, יובל צימרמן, 

 פשרות לעבור ממוקד אחד לשני ניתנת בכל שלב במהלך העונה .והא
 

 אופן ונוהלי הרשמה:
 שקל לחודש . 230ג'  –גן חובה  גובה התשלום:      

 שקל לחודש . 230ח'   -כיתה ה' 
 שקל לחודש . 260כיתה ד'       

 " נוער של בית אליעזרההתשלום בעשרה שיקים מראש/כרטיס אשראי. לפקודת"  . 

 בלבד גן חובה וכיתות א' משלמים עבור תשעה חודשים ילדי . 

 . בנות )בכל הגילאים( משלמות עבור תשעה חודשים בלבד 

  קבלת סט ביגוד וכדור בתשלום נפרד( ניתן לשלם במזומן לשלושה חודשים מראש( 

 . אין תשלום על בסיס חודשי 

  לדים שנרשמו מראש יקבל במתנה סט דו צדדי וכדור )לי המשולם לכל השנהכל ילד
 .  15.10.17(, לילדי גן חובה, כיתה א' ובנות  תינתן ההטבה עד ה 30.9.17עד ה 

 הנחות:

 בצרוף תלושי שכר ומסמכים מביטוח לאומי, ועדת ניתן להגיש בקשה להנהלת המועדון ,
 הנחות תתכנס ותדון בכל מקרה לגופו .

 5%  ילד שני .העל 

 10% . על הילד השלישי 
 ביטול החוג:

  כל ביטול השתתפות בחוג יש להודיע בכתב .על 

  שקלים מההחזר עבור  100יקוזז סכום של  31.12.17במידה ויבוטל החוג עד ה
 הביגוד והכדור )במידה והילד קיבל( .

  ( לא יתבצע החזר כספי2018יוני -אפרילהאחרונים ) בשלושה חודשיםבביטול החוג 
 ופס פרטי שחקן במעמד ההרשמה .כל הורה יחתום על "תקנון רישום חוגים" ועל ט

על מנת לייעל את תהליך העברת ההודעות להורים ולילדים, נבקשכם לגלוש באתר המועדון, תחת  
שם המוקד בו מתאמן בנכם . בנוסף תוכלו לצפות בתמונות ובסרטונים של הילדים, להתעדכן בלוח 

 .haderabc.co.il  ם האזוריים ובשאר המתרחש במועדוןהמשחקי
 בכל שאלה, בעיה או "מילה טובה" יש לפנות למייל: 

yuvalz130571@gmail.com   :648908-0522או לנייד . 
 

 בברכת שנת פעילות פוריה, יובל צימרמן
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