תק ון הרישום לבית הספר לכדורסל
שחק ים/ות והורים יקרים!
ברוכים הבאים לבית הספר לכדורסל של "מכבי איבצ'ר חדרה" .בית הספר לכדורסל הוותיק באזור
אשר פועל בכל רחבי העיר ב 12-מוקדים ממערב העיר ועד למזרחה במועדים שו ים לאורך כל ימות
השבוע ומיועד לב ות וב ים כאחד.
מוקדי האימו ים בעיר מחולקים לפי בתי הספר:
במזרח העיר  -בי"ס קפלן ,בי"ס צליל ,חטיבת הבי יים בבית אליעזר
במרכז העיר  -אילן רמון ,ארלוזרוב ,צפרירים ,תחכמו י ,הגורן
מערב העיר -בית שמואל ,יצ ים ,חופים ,מת "ס גבעת אולגה
כל מוקדי האימו ים פועלים במסגרת זהה עם תוכ יות עבודה זהות .המאמ ים והמדריכים
מוסמכים כולם לפי חוק הספורט בפיקוחם של אירית מלכה ומושון יעקוסי ,שחקן העבר של בחרת
ישראל .האפשרות לעבור ממוקד אחד למש הו אפשרית בכל מהלך העו ה.
אופן ו הלי הרשמה:
גובה התשלום:


גן חובה עד כתה ג'  ₪ 240 -לחודש
כיתות ד'  ₪ 270 -לחודש
כיתות ה' עד ח'  ₪ 240 -לחודש

ת אי התשלום:




התשלום הי ו לעשרה חודשים בעשר המחאות מראש לפקודת "ה וער של בית אליעזר" או
בכרטיס אשראי.
תשלום במזומן הי ו בעבור שלושה חודשים מראש.
אין תשלום על בסיס חודשי.

ה חות:





ילדי גן חובה וכיתות א' משלמים בעבור תשעה חודשים בלבד.
ב ות )בכל הגילאים( משלמות עבור תשעה חודשים בלבד.
 5%ה חה קבועה מראש עבור ילד ש י ו 10%-ה חה קבועה מראש עבור ילד שלישי.
יתן להגיש בקשת ה חה לה הלת המועדון בשל מצוקה כלכלית לפי " והל ה חות" ש מצא
באתר המועדון.

מת ות:


כל ילד אשר ישלם לכל הש ה מראש יקבל במת ה סט דו צדדי וכדור )לילדים שיירשמו עד
ה .(30.09.19-לילדי גן חובה ,כיתה א' וב ות ההטבה תישמר עד ה.15.10.19-

הפסקת פעילות:




על כל הפסקת פעילות יש להודיע בכתב לה הלת בית הספר )אירית/מושון(.
במידה והפסקת הפעילות תיעשה עד ה 31.12.19-יקוזז סכום של  ₪ 100מיתרת ההחזר
)בעבור הביגוד והכדור שהילד קיבל(.
בביטול ההשתתפות בשלושת החודשים האחרו ים )אפריל עד יו י  (2020לא יתבצע החזר
כספי.

על מ ת לייעל את תהליך העברת ההודעות להורים ולילדים ,בקשכם לגלוש באתר המועדון תחת
שם המוקד בו מתאמן ב כם.
ב וסף תוכלו לצפות בתמו ות וסרטו ים של הילדים ולהתעדכן בלוח המשחקים האזוריים ובשאר
המתרחש במועדון.
בכל שאלה ,הערה והארה יתן לפ ות לאירית  0502701017או מושון .0544712449
בהצלחה לכול ו!

