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 טופס הרשמה לחוגי גלישה לשנת 2019-2020

 ימים החוגים )יש  לסמן בעיגול(  

. יש לבחור ביום או יומיים בלבד. הימים הינם קבועים לכל השנהשימו לב ש *  

 ** שימו לב לנרשמים לקבוצה התחרותית )מכבי תל אביב ,  רק לילדים שעברו מיונים( ימי ראשון, שלישי וחמישי 

 

 מחירון החוגים  )יש לסמן בעיגול( 

 

אמצעי תשלום: ________________     _________סך הכל לתשלום: __________  

תאריך לידה ___________________         נ \ ___________________________   ז   ה: \שם ושם משפחה של הילד   

_   מייל של הילד/ה: _________________________________________________ ה: \טלפון של הילד    

 כתובת מגורים:  רחוב:_____________ מס' בית: ________ מס דירה: __________ עיר:__________

: 1טלפון ושם ההורה  שם ההורה:_____________________ טלפון:______________________________   

טלפון:______________________________ שם ההורה:_____________________  : 2טלפון ושם ההורה    

: ____________________________2: ________________________ מייל 1מייל   מייל הורה:  

______________________________________________________לא פרט:  \ כן   נסיון בגלישה:  

 יום החוג  שעות 

17:30-15:30  + תחרותי כל הרמות   ראשון 

17:30-15:30  שלישי   כל הרמות + תחרותי  

17:30-15:30  חמישי  כל הרמות + תחרותי  

15:30-13:30  שישי  כל הרמות  

15:30-13:30  שבת כל הרמות  

רישום לשלושה   רישום לשנה 

 חודשים 

 מספר אימונים שבועיים  רישום לחודש בודד 

שח  380 שח  420  שח  450   פעם בשבוע  

שח  550 שח  590  שח  620   פעמיים בשבוע  
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חתימה: ________________ ביתי יש ידע בשחייה \הנני מצהיר כי לבני   

 

 הצהרת בריאות 

 שם מלא של הילד: ________________________

 שם מלא של ההורה:_______________________

 

 אני מצהיר/ה כי )סמן את האפשרות הנכונה(: 

 במועדון אקווה סטמינהים  מגבלות בריאותיות המונעות מבני/מבתי להשתתף בפעילות לא ידוע לי על  . 1

 יש לבני/לבתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות  . 2

 ___________________________תיאור המגבלה: _____________________________________

ת )כגון אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה, רגישות למזון, מחלה ממארת  יש לבני/לבתי בעיה בריאותית כרוני . 3

 ________________________________________וכד'(. לא/כן. פרט: ____________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________וע: לא/כן. פרט: __________________בני/בתי נוטל/ת תרופה/ות באופן קב  . 4

 

אני מתחייב/ת להודיע למנהל החוגים בכתב או במייל על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב   . 5

 הבריאות של בני/בתי. 

 להלן מידע נוסף לגבי בריאות ילדי שברצוני ליידע את המועדון על אודותיו:  . 8

________________________________________________________ 

 

 חתימת ההורה : ________________________

 

 

 

 

 



 
 

 
   5478321-054 –  7700477-03 –מועדון אקווה סטמינה ביץ' קלאב חוף הדולפינריום )חוף אביב( 

office@tlvsurf.com   
 

 תקנון חוגי גלישה לשנת 2019-2020

 

 . 2020ביוני   20עד  2019החוגים מתקיימים בחודשים ספטמבר 

 השלמות וחיסורים 

 לא מתקיימים אימונים בחגי ובמועדי ישראל.  •

 החזר כספי בגין העדרות משיעורים. לא ינתן  •

. ההשלמה תינתן אך  בלבד  ניתן להגיע להשלמה על בסיס מקום פנוי בלבד ובתאום מראש מול המועדון  •

הילד החסיר חוג בחודש צדמבר, עליו להשלים אותו באחד מימי   , ורק באותו החודש של החיסור )לדוגמא 

 . תן השלמה על חיסור בחודש אחר(החוגים האפשריים לרמתו בחודש דצמבר בלבד, לא תינ

 לא תינתן השלמה בימי שישי ושבת.  , 2019החל מחודש אוקטובר  •

 חוג בימי קייטנה. של לא ניתן להמיר חיסור   •

במקרה של העדרות מתמשכת מעל לשבועיים יש להודיע על כך בכתב למועדון בצירוף אישור רפואי, ללא   •

 חיסורים אלו. הודעה בכתבת המועדון ראשי לא להשלים 

 ביטול השתתפות 

 office@tlvsurf.com חודש מראש במייל למועדון: כניתן לבטל השתתפות בחוג בהודעה  •

טרם  יחסי בגין החודשים שנתן באופן  יכספי  החזר    .ביטול ההשתתפות תחייב תשלום עד סוף אותו החודש  •

 . בהתאם לחודשים שבהם השתתף הילדבעסקת תשלומים  , נפרעו

 .  שח 450בודד מחירו חודש  . בהתאם למחיר החוג לתשלום של חודש בודד ר כספי ינתן זהח •

 

 . הרישום עת  בעל מנת להבטיח מקומכם, יש להסדיר תשלום  -הסדרת תשלום 

 . ביטוחית . מבחינה מלא  תשלוםטופס חתום עם הצהרת בריאות ו ללא    תתאפשר כניסה לאימון לא 

שבוע שטרם החלו, או במקרה שרוצים לבצע תשלום במקום יש להשאיר מספר   -חוגים של אמצע  •

 כרטיס אשראי לערבון עד להשלמת התשלום עפ"י הנהלים הבאים: 

 

 ו מזומן. )שיקים( א   המחאות, ניתן לשלם באמצאות כרטיס אשראי בעיסקת תשלומים •

 שעות לפני.  24עד ש"ח, על בסיס מקום פנוי,    140עלותו  - רישום חד פעמי •

 בעת הרישום.   מלוא הסכום - חודשי •

 תשלומים עפ"י מספר החודשים, ללא קרדיט.   -חודשי  - תלת •

 . תשלומים עפ"י מספר החודשים, עם קרדיט  - שנתי •
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 תקנון

משתתפים. במידה ומספר המשתתפים ירד המועדון שומר לעצמו את    8חוג ימשיך להתקיים במינימום של   •

במינימום של   מותניתהזכות לבטל את החוג או לאחד קבוצות, או לשנות ימי פעילות. פתיחת קבוצה 

 משתתפים. 

גלישת    -המועדון שומר לעצמו את הזכות להחליט על סוג הפעילות  היא עפ"י מצב הים. ז"אבחוג  הפעילות   •

 חתירה בסאפ, קיאקים, פעילות חוף ועוד. כל זאת תוך שמירה על ערך הבטיחות בעדיפות עליונה.  גלים, 

בימים בהם תנאי הים אינם מאפשרים כניסה למים תתבצע פעילות חילופית, אי הופעה לפעילות   -בטיחות  •

 לא יאפשר השלמה. ללא אישור רפואי  

( תתבצע השלמה בתיאום  יבוטלו אימונים בשל תנאי מזג אוויר קשים )בעיקר בחורף בסערות ו  במידה •

 מראש. 

 גלשן וחולצת לייקרה ארוכה, משומשים מותאמים אישית.  המועדון מספק ציוד הכולל •

במידות שונות  בימי החורף מומלץ לרכוש חליפה מותאמת אישית לילד. המועדון יספק חליפות משומשות  •

 אישית. ברכישת חליפה  וילדי החוגים   מועדון י חברל  ותהנחומציע 

 . ימים אלה   יםבחגים ובימי זיכרון לא יתקיימו חוגים ואין המועדון משל  – חגים ומועדים  •

 הזכות להפסיק פעילות של משתתף בגין התנהגות בלתי הולמת. המועדון שומר לעצמו את  •

החניך מחוייב להתנהגות נאותה ללא אלימות פיזית או מילולית לחבריו לקבוצה,   - התנהגות איש לראהו •

 למדריכיו ולסובבי המועדון.  

 .אין המועדון אחראי לכל אובדן ו/או הנזק אשר ייגרם לציוד אישי של החניך  •

ל כוח עליון כגון : מלחמה, זיהום ים, שביתה כללית, פגעי טבע או אירועים אחרים  ידוע לי שבמקרה ש  •

לא יינתן החזר כספי על הפעילות או השלמה. אני מוותר/ת מראש על כל תביעה    – המועדון  שאינם בשליטת  

 בכין ביטול בנסיבות כאמור לעיל 

משלוח עדכונים, הטבות, מידע פרסומי,  המועדון ללצרכי שימוש בפרטים המזהים אודותיי הנני מאשר/ת  •

 .מידע שיווקי וכיו"ב 

יפורסמו בעמוד הפייסבוק ובאר של מועדון הגלישה אקווה סטמינה וישמשו כחומר פרסומי עבור  תמונות  •

המועדון. התמונות עוברות סינון טרם פרסומם ולא יהיה שימוש בתמונות שאינן ראויות. במידה ויש  

 במועדון באופר ישיר ובכתב.   הסתייגותיש לפנות להנהלת

 

 

 

 

 צהיר/ה בזאת שקראתי את כל הכתוב לעיל nאני 

 

 תאריך:______________ שם ההורה:_____________ חתימה:______________


