תקנון ונהלים כלליים
ילדים
•

תשלום
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.

•

דמי הרשמה שנתיים
תשלום חד פעמי התקף לכל שנת הפעילות בסך  120ש"ח שישולם במעמד ההרשמה (לא ינתן החזר
במקרה של הפסקת פעילות).

•

ביטול פעילות
כל בקשה להפסקת פעילות מחייבת הודעה מראש ובכתב למשרד הקבלה במייל ושל משרד הקבלה
(המפורט באתר החברה  ) www.tennis.org.ilזאת לפחות  30יום טרם הפסקת הפעילות.
לא תתאפשר יציאה בשלושת החודשים הראשונים ממועד ההרשמה (מלבד תכנית טניס קטנטנים).
המחאה שחזרה מכל סיבה תחויב בעמלה של .₪ 25
למרכז שמורה הזכות להפסיק את השתתפות הילד מכל סיבה שהיא תוך מתן התראה של  21יום.

•

•

•

ימי גשם ושינויי לו"ז
בימי גשם ניתן להתעדכן אודות שינויים או ביטולים באמצעות דף הפייסבוק של המרכז או בטלפון *6227
האימונים שיבוטלו עקב הגשם יוחזרו במרוכז בתיאום עם המאמן .כמו כן ,ייתכנו שינויים נוספים בלו"ז עליהם
יקבלו הנרשמים הודעה במייל/SMS/בדף הפייסבוק.
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 יחויב על חודש זה ,וכשיחזור לאימונים יגבה ממנו  ₪ 25בלבד ללא חיוב
בגין האימונים של אותו החודש.
היעדרויות
משתתף/ת שיעדר מהאימון עקב מחלה לא יקבל החזר כספי עבור המפגש/ים בהם לא נכח .במקרה
והמשתתף/ת נעדר מהאימון עקב מחלה לתקופה של מעל שבועיים הוא יידרש להציג אישור רפואי וכל מקרה
ידון לגופו .במקרה של היעדרות המאמן ,האימון יועבר על ידי מאמן מחליף .במקרים מסוימים תימסר
הודעה מראש על ביטול האימון והוא יוחזר במועד אחר אשר יתואם מול המאמן.
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.

