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 /ילדקורס פעילות במים לתינוקל רשמהה

 
 ר ילדינו ________________________ החתומים מטה מזמינים בזאת עבו___הננו ____

 
 שיעורים. __________;חודשים  ______:קורס 

 
 ________וסיומו ביום ________םתחילת הקורס הינה מיו 
 

 )אשראי/צקים/מזומן( תשלומים. ______אשר ישולמו ב  ₪________ הינה  הפעילותעלות 

 ארכת המנוי.ה
 רס ,השיעורים אחרי מועד סיום הקו תבמידת הצורך להשלמו 

 .*ועבור חודש או חלק ממנ₪  80-כקיימת  אופציה להארכת מינוי בתשלום 

 *חודש אחד בלבד.
 

  תנאים כלליים לידיעת המזמין: .1
 יש להאכיל את התינוק כשעה לפני הכניסה למים..1.1
אין כניסה למים לתינוק אשר סובל או  מעלות 38אין כניסה למים לתינוק הסובל מחום מעל  1.2

 הקאות/פצעים פתוחים ומחלות עור ללא אישור רופא.משלשולים/
 בהתאם להנחיית משרד הבריאות ומרכז שחייה "דרך המים" *         

                 כניסת תינוקות לבריכה תתאפשר אך ורק עם בגד ים             

 ול ים".)ניתן לרכוש דרכינו(.ת"חי  M.T.Y ,חברת  ואטום  
 פשות מועדים וחגים נכללות בתקופת המנוי ואין אליהם הארכה.ברישום למנוי שנתי חו 1.3
 ימים ושעות ניתנים לשינוי בכל עת לפי צורך הבריכה      -זמני הפעילות 1.1

 
 .תנאים אי הגעה /השלמת שיעורים

 .  ולתאם שיעור השלמה רלשיעו הגעה על אילהודיע   ההורים באחריות

 השלמה  שיעור .2
 תבצע במסגרת תקופת המנוי בלבד.ת /יםהשלמת שיעור 2.1
 משרד.התבצע בתיאום מראש עם ת /יםהשלמת שיעור 2.2
  .*בצהריים יום לפני הפעילות 12:00הודעות על אי הגעה לשיעור השלמה מתקבלות עד שעה  2.3

 (0506591290למספר   בלבד   SMSתוהודעב* )
  ( ייחשב כי שיעור  32.)אחרי המועד שמופיע בסעיף על יא הגעה  מאוחרת  אי הגעה או הודעה  2.4
 לכל שיעור השלמה. ₪  20בתיאום מראש ובתוספת תשלום של  -השלמת שיעור ביום שבת 2.5

 

 .מנויההקפאת  .3
 חתימה על טופס הקפאה.  עםתאפשר ו כל חודש או חלק ממנו₪  80תשלום בסה"כ בכרוכה  .3.1
 .מינימום שלושה חודשיםם שתקופת קורסיםל בהרשמה רק  .3.2
 .קלנדרי  פה של שלושה חודשיםמקסימום לתקוההקפאה ב  .3.3
 חד פעמית. .3.4
 אין הקפאת מנוי רטרואקטיבית.  .3.5

 

 :בזאת  הננו מצהירים
  מחויבבריא/ה ואין כל מניעה רפואית להשתתפותו בקורס. )אם ישנה בעיה רפואית כלשהיא ההורה  תינוקנוכי 

 לידע על כך ולהביא מסמך מרופא המאשר על פעילות במים(.
 הבנתי את תוכנו . "דרך המים"ופס זה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הצטרפותי כחבר/ה במועדון כי קראתי את תקנון בט

 הוראות.וומשמעותו ומתחייב/ת לפעול בהתאם לתקנון 
 ולא תהיה לנו  המה על טופס הזמנה זה נהיה מחויבים לשלם את עלות הקורס במלואיידוע לנו כי לאחר החת

 מנו מכל סיבה שהיא.אפשרות לבטל את הקורס ו/או חלק מ

 
 מס' טלפון ____________חתימה_______________                              זת.                 שם ההורה _______

 
 


