תקנון רישום למחנה קיץ 2022
מרכזי הטניס והחינוך בישראל מזמינים אתכם להתאמן ,להשתפר וליהנות במחנה אימונים קיץ .2022
תשלום
•

יש להסדיר תשלום טרם תחילת הפעילות.

•

ניתן להירשם לפי יום  -בעלות מלאה ליום.

•

 10%הנחת אחים  -באמצעות חיוב ידני ע"י משרד הקבלה.

•

 7%הנחה  -הרשמה מוקדמת לנרשמים עד 9.6.22

•

אין כפל הנחות.

ביטול פעילות
ניתן לבטל את ההשתתפות תמורת החזר תשלום מלא בהודעה כתובה למשרד הקבלה במייל (המפורט באתר החברה
 ) www.tennis.org.ilעד  72שעות לפני תחילת המחנה.
➢ מובהר בזאת ,כי במקרה של אי-הגעה ללא הודעה כתובה שנמסרה ואושרה מראש ,לא יינתן החזר.
למרכז שמורה הזכות להפסיק את השתתפות הילד מכל סיבה שהיא תוך מתן התראה יום קודם.
אישור חשיפה
ידוע לי כי במהלך המחנה צוות המרכז יצלם את בנכם/בתכם המשתתפים בפעילויות של מרכזי הטניס והחינוך בישראל.
צילומי התמונות/הוידיאו עשויים להופיע באתר האינטרנט של מרכזי הטניס והחינוך בישראל ,בפרסומים השונים של
מרכזי הטניס והחינוך בישראל ובכתבות במדיה הכתובה והאלקטרונית.
אנו מבקשים להבהיר כי לא תשולם תמורה כלשהי עבור ההשתתפות בצילומים או פרסום החומר ,כמו כן אין כל מחויבות
מצדנו או מצדם של מפיקי הצילומים לכלול תמונה של בנכם/בתכם.
מרכז הטניס והחינוך בישראל הינו מלכ"ר ופועל למען קידום הספורט והחינוך בישראל .שיתוף פעולה מצדכם יבורך ויסייע
לנו בהשגת מטרה זו .נודה לכם על אישורכם לצילומים ולפרסומם.
•

מחנות האימון הינם בכפוף לכל התקנים והנהלים של משרד החינוך ובעלי אישור ניהול קייטנה

•

תקנון זה כפוף לתקנון מרכזי הטניס והחינוך בישראל.

הנני מאשר כי קראתי את התקנון והנהלים והם מוסכמים עליי.

תקנון מרכזי הטניס והחינוך בישראל:
ברוכים הבאים,
.1

העלייה למגרש מותרת רק לאחר הרשמה ואישור ממשרד הקבלה.

.2

העלייה למגרש מותרת רק בבגדי ספורט ונעלי ספורט.

.3

העלייה למגרש עם סל כדורים מותרת אך ורק למאמני המרכז .לקוחות רשאים
לעלות למגרש למשחק עם לא יותר מ 6-כדורים.

.4

נא לשמור על הניקיון ולהקפיד על השלכת הפסולת לפחים.

.5

המרכז הינו "שטח חופשי מעישון" – אין לעשן בשטחו.

.6

השתייה והאכילה במגרשי הטניס אסורה (מלבד מים).

.7

לעיסת מסטיק בשטח המרכז אסורה.

.8

הכנסת בעלי חיים לשטח המרכז אסורה.

.9

בימי גשם או כאשר המגרשים רטובים ,העלייה למגרש מותרת רק לאחר ייבוש.

.10

אם המגרש רטוב באחריות השחקנים לייבש אותו.

.11

הדרכה במרכז מותרת למורשים ע"י המרכז בלבד.

.12

העלייה למגרשים עם רולרבליידס  /גלגיליות  /אופניים וכדומה אסורה.

.13

חניית אופניים או רכב דו-גלגלי אחר מורשית באזור ייעודי בלבד.

.14

אנא השגיחו על חפציכם האישיים – המרכז אינו אחראי על אובדן או גניבת חפציכם.

.15

המרכז שומר לעצמו את הזכות להשתמש במגרשים לצורך תחרויות  /אימונים /
שיפוצים וכד'.

.16

משחק הטניס דורש ריכוז – אנא הימנעו מרעש מיותר.

.17

בזמן השהייה במרכז – עזרו לנו לשמור על אווירה חינוכית וספורטיבית ,בהתאם
לרוח הנהוגה במשחקי הטניס ובהתאם לתקנון זה.

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.

