תקנון ונהלים כלליים
טניס קלאב
•
•
•
•
•

קבוצה תיפתח במינימום של  4משתתפים .כמות המשתתפים לא תעלה על  10למגרש.
קיימת אפשרות לפתוח קבוצה של עד  4משתתפים בעלות נוספת לכל משתתף.
האימונים יתבצעו על מגרש בהתאם לזמינות המגרשים.
מרכזי הטניס והחינוך בישראל .ממליץ לכל משתתף להמציא אישור רופא משפחה לפני התחלת הפעילות.
אני מצהיר כי במידה וארשם לתחרות במרכז לטניס אבצע בדיקה רפואית עדכנית ,שנערכה בתחנה לרפואת
ספורט כתנאי להשתתפותו בפעילות על פי חוק הספורט.

תשלום

•
•
•

התשלום יבוצע מראש .ניתן לשלם במזומן ,בכרטיס אשראי (הוראת קבע) ובשיקים.
מידי שנה ייגבה תשלום חד-פעמי (שנתי) לכל שנת הפעילות בסך ( ₪ 120לא יינתן החזר במקרה של
הפסקת פעילות).
יש להסדיר תשלום מלא לא יאוחר מהאימון השני .נרשמים שלא יסדירו את התשלום לא יוכלו להמשיך
ולהשתתף באימונים.
נרשמים אשר הותירו חובות לא יוכלו לחדש רישום אלא לאחר הסדרת החוב.

ביטול פעילות

•
•

כל בקשה להפסקת פעילות מחייבת הודעה מראש במייל או בכתב למשרד הקבלה (המפורט באתר החברה
 ) www.tennis.org.ilזאת לפחות  30יום טרם הפסקת הפעילות.
במקרה של ביטול תשלום שנעשה בשיקים דחויים תחויב עמלה בסך  ₪ 25עבור כל שיק דחוי שיוחזר.

הקפאות

•
•
•

תתאפשר הקפאת אימונים עקב חופשה ,נסיעה לחו"ל ,חודש אחד בשנה .במקרה של בידוד או בעיה
בריאותית יש להציג אישור רפואי.
את ההקפאה יש להגיש מיידית ,לא תתאפשר הקפאה רטרואקטיבית.
ההקפאה תחל בחודש העוקב לבקשה בעלות של ( ₪ 25שמירת מקום בקבוצה) .אם לדוגמא הוגשה בקשה
הקפאה בחודש אוקטובר ,הלקוח יחוייב על חודש זה ,וכשיחזור לאימונים יגבה ממנו  ₪ 25בלבד ללא חיוב
בגין האימונים של אותו החודש.

היעדרויות

•
•
•

במקרה של היעדרות מאמן ,האימון יועבר על ידי מאמן מחליף .במקרים מסוימים תימסר הודעה מראש על
ביטול האימון והוא יוחזר במועד אחר אשר יתואם מול המאמן.
לא ניתן לצבור יותר מ 3-אימוני השלמות.
לא יינתן החזר כספי בעבור האימונים בהם המשתתף לא נכח.
ידוע לי כי מרכזי הטניס והחינוך מתעד ומצלם מפעם לפעם את המשתתפים בפעילויות .הנני מאשר שימוש
בתמונות שלי לצרכי פעילות שיווקית של מרכזי הטניס והחינוך בישראל.
תקנון זה כפוף לתקנון מרכזי הטניס והחינוך בישראל.
המרכז שומר לעצמו את הזכות להעלות את מחיר האימונים מעת לעת.
תקנון זה יחול גם בעת חידוש הרישום באישור טלפוני

הנני מאשר כי קראתי את התקנון והנהלים והם מוסכמים עליי.

תקנון מרכזי הטניס והחינוך בישראל
ברוכים הבאים,
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העלייה למגרש מותרת רק לאחר הרשמה ואישור ממשרד
הקבלה.
העלייה למגרש מותרת רק בבגדי ספורט ונעלי ספורט.
העלייה למגרש עם סל כדורים מותרת אך ורק למאמני המרכז .לקוחות רשאים
לעלות למגרש למשחק עם לא יותר מ 6-כדורים.
נא לשמור על הניקיון ולהקפיד על השלכת הפסולת לפחים.
המרכז הינו "שטח חופשי מעישון" – אין לעשן בשטחו.
השתייה והאכילה במגרשי הטניס אסורה (מלבד מים).
לעיסת מסטיק בשטח המרכז אסורה.
הכנסת בעלי חיים לשטח המרכז אסורה.
בימי גשם או כאשר המגרשים רטובים ,העלייה למגרש מותרת רק לאחר ייבוש.
אם המגרש רטוב באחריות השחקנים לייבש אותו.
הדרכה במרכז מותרת למורשים ע"י המרכז בלבד.
העלייה למגרשים עם רולרבליידס  /גלגיליות  /אופניים וכדומה אסורה.
חניית אופניים או רכב דו-גלגלי אחר מורשית באזור ייעודי בלבד.
אנא השגיחו על חפציכם האישיים – המרכז אינו אחראי על אובדן או גניבת
חפציכם.
המרכז שומר לעצמו את הזכות להשתמש במגרשים לצורך תחרויות  /אימונים /
שיפוצים וכד'.
משחק הטניס דורש ריכוז – אנא הימנעו מרעש מיותר.
בזמן השהייה במרכז – עזרו לנו לשמור על אווירה חינוכית וספורטיבית ,בהתאם
לרוח הנהוגה במשחקי הטניס ובהתאם לתקנון זה.
מרכזי הטניס והחינוך אינם מתחייבים לשמירת מגרש מסוים ,כמו כן יתכנו שינויים בשיבוץ
המגרשים בהתאם לצרכי המרכז.
מרכזי הטניס והחינוך בישראל הינו מלכ"ר ,אשר מקיים מגוון רחב של פעילויות למען הקהילה ,חוגים
ותכניות לילדים ומבוגרים ופועל לפיתוח דור העתיד של אלופי הטניס.
תודה על ההבנה ושיתוף הפעולה.
משחק מהנה ובילוי נעים,
הנהלת המרכז.

