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  ) חובה לקרוא(:  כתב התחייבות 
 כפי שה� מפורטי� מטה וחתימתי על ישובהנני מצהיר בזה כי קראתי את תנאי ונוהלי ההשתתפות בחוגי ה )1

  .גבי טופס זה יש בה משו� הסכמה לתנאי� ולנהלי� האמורי�

חו% , 2011, ויפעלו עד סו$ חודש יוני 2010, רבאוקטוב 3 ,ראשו  תחל השנה ביו�פעילות החוגי�  )2
 מפגשי� עד סו$ 34מדרי& מחויב להעביר מינימו� של  .מהתאריכי� שמצויני� בלוח חופשות המצור$

 .יוני חודש

 10* עד ה ,קי� דחויי�'דר& הוראת קבע או צ ) ינר עד יובאוקטומ( תשלומי� 9וגי� ל נית  לחלק תשלומי ח )3
   .בזמ  הרישו� לא יתקבל תשלו� חלקי ".ועד מקומי חשמונאי�"לפקודת , לכל חודש

  .פתיחת חוג וקיומו מותנית במספר מינימלי של משתתפי� )4

נית  . בכל חודש 28הישוב עד לתארי&  במזכירות לרכזת הקהילהבלבד  בכתבי הודעה "נית  לפרוש מחוג ע )5
הפסקת התשלו� והפעילות תחל   vaad_bryna@012.net.ilאו דואר אלקטרוני  08*9761601: בפקסג� 

  .מהחודש שלאחריו

לאחר תארי& . 28.2.2010כל להיעשות רק עד לתארי& ביטול השתתפות בחוג יו 5למרות האמור לעיל בסעי$  )6
     .לא יוחזרו התשלומי� ג� א� יפסיק המשתת$ להגיע לחוג, זה

ולבוש שלא כלולי� במחיר של חוגי�  מופע סיו�, סיורי�, חומרי�, מדליות, תוספת תשלו� עבור תחרויות )7
  .י המדרי&"מסוימי� תגבה ישירות ע

או בכל חוג הכרו& בפעילות גופנית מותנית בבריאות תקינה של המשתת$  ידוע לי כי השתתפות בחוג ספורט )8
כי לא ידוע לי על כל ליקוי בבריאותו של הנרש� לחוג אשר עשויה , מצהיר בחתימתי על טופס זה יהננ. בחוג

 .או עלולה להיות רלוונטית בהשתתפות בחוג/ו

שנמשכת או פציעה במקרה של מחלה  .לא יקבל פיצוי –במקרה והפסיד המשתת$ שיעור אחד בשל מחלה  )9
  .יש להציג אישור רפואי וכל מקרה ידו  לגופו של עניי  ,ח"חו ,מעל שבועיי�

  .מתקיימי� לפעמי� מחו% לגבולות הישוב ובאחריות המדרי&  חוג ההישרדותידוע לי שמפגשי� של  )10

 . גותידוע לי שנית  להרחיק ילד שמפריע להתנהלות תקינה של החוג בשל בעיות התנה  )11

 
  ____________: תארי�                    _________________________ :חתימת הורה


