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עונת חוגי הילדים מספטמבר ועד 30.6.22 מותנית באישור משרד הבריאות ובהתאם להנחיות

* ההרשמה לחוגים היא הרשמה שנתית ותתבצע באתר ואפלקציית הולמס פלייס, על בסיס מקום פנוי. במקרה של היעדרות מעל שבועיים, המועדון יהיה רשאי
לאפשר לילד אחר להשתתף בחוג * ייתכנו שינויים ועדכונים במערכת החוגים.

* התקנון המלא באתר הולמס פלייס

חוזרים להתאמן

 בבטחה

גילאים 12-15גילאים 9-11 נוערגילאים 11-14 גילאים 13-15 גילאים 9-12 גילאים 10-12גילאים 8-9

גילאים 7-8גילאים 6-8גילאים 4-5 גילאים 6-7 גילאים 5-6 גילאים 3-5 גילאים 7-9גילאים 3-4



one life. live it well. 

תקנון חוגי הילדים
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חוזרים להתאמן

 בבטחה

השתתפות ילד בחוג הינה באחריות ההורים בלבד. ילד עד גיל 10 שנים יובא לחוג ויוחזר ממנו על ידי מבוגר ובאחריות הוריו. 
פתיחת עונת החוגים הינה ביום א', 3.10.21 – בכפוף להנחיות משרד הבריאות במועד הרלוונטי ומשך כל העונה.

הורי הילד ו/או המבוגר המלווה אחראים ללוות את הילד לשתות מים ו/או לשירותים, לפני החוג, במהלכו ובסיומו.
מובהר כי צוות המועדון אינו אחראי על כך.

לא תותר כניסת הורים או אחים לשיעור.
הכניסה למועדון הינה באמצעות כרטיס/ צ'יפ /צמיד זיהוי בלבד. 

במקרה של איחור מעל 5 דקות, הילד/ה לא יהיו רשאים להכנס לשיעור.

ההרשמה לחוגי הילדים הינה ברישום מראש לכל השנה.
פתיחת כל חוג מותנית במינימום משתתפים. 

ילד שייעדר למשך שבועיים ללא הודעה מראש, הרשמתו בחוג תבוטל לפי שיקול דעת המועדון.
ניתן לשנות חוג עד 3 פעמים בעונת חוגים. השינוי יתבצע דרך האפליקציה בלבד.

בימי גשם או מזג אויר בעייתי אחר, שיעורי חוגים שמתקיימים בחוץ יבוטלו ולא יוחזרו במועד אחר.
בחגים ובמועדים הרשומים מטה לא יתקיימו שיעורים בחוגי ילדים. 

תכנית החוגים כפופה לשינויים, המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את מערכת החוגים בכל עת.

יש לעקוב בקביעות אחר העדכונים באפליקציה, לרבות לאחר ההרשמה.
אין לשהות בחדר הסטודיו ללא מדריך/ה ואין לגעת בציוד. 

יש להישמע להוראות והנחיות המדריך/ה משך כל השיעור, לפניו ובסיומו.
הפעילות בחוגי ספורט הינה בכפוף למילוי אחר ההוראות להלן:

א. על הורה לחתום על "הצהרת בריאות לקטין" ובמקרה של תשובה חיובית אחת לפחות, על ההורה להמציא
אישור רפואי המתיר לילד להשתתף בפעילות הספורט.

ב. בכל מקרה )הצהרת בריאות או אישור רפואי( על ההורה לחתום על אישור הפעילות אותה הוא מתיר
לבנו/ביתו – האישור נמצא בהצהרת הבריאות.

האימון הינו בבגדי ונעלי ספורט בלבד. ככל שיש לבוש יעודי לחוג, יש למלא אחר הנחיות המדריך/ה.
על הילד/ה להגיע לשיעור עם בקבוק מים.

אין לשלוח ילד חולה לחוג.

הגעה ויציאה 

פעילות שוטפת 

כללי הרשמה

חנוכה 28/11-6/12  פורים 16-17/3 פסח 15/4-22/4 ערב יום הזיכרון לשואה 28/4
 יום הזיכרון 4.5 ויום העצמאות 5/5 שבועות 4-5/6 פגרת קיץ יולי אוגוסט 2022.

רשימת חגים ומועדים בהם לא יתקיימו שיעורים בחוגי הילדים: 


