
one life. live it well. 

תקנון חוגי הילדים 22-23

חוזרים להתאמן

 בבטחה

פתיחת עונת החוגים יום א' 4.9.22
1. כל ילד חייב להגיע לחוג עם בקבוק מים.

2. ילד מתחת לגיל 6 חייב מלווה מבוגר מתחילת החוג ועד סופו.
3. המועדון לא אחראי על לקיחת הילד לשירותים או למים במהלך השיעור)אחריות ההורים(.

4. במידה ושולחים ילד לבד – האחריות הינה של הורי הילד.
5. חובה להעביר כרטיס/ציפ/צמיד זיהוי בכניסה למועדון.

6. יש להגיע בביגוד מתאים בהתאם לכל חוג.
7. איחור לחוג יתקבל עד 5 דק'  – מעבר ל – 5 דק' לא תתאפשר כניסה לחוג.

8. ההרשמה לחוגי הילדים הינה ברישום קבוע מראש לכל השנה. ניתן להירשם לכל היותר ל 2 מפגשים שבועיים.
9. שינוי חוג – במהלך עונת החוגים 22-23 ניתן לעבור בין החוגים מקסימום פעמיים. המעבר יתבצע דרך האפליקציה בלבד.

10. איחורים – ילד לא יורשה להשתתף בשיעור באיחור מעל 5 דק'.
11. היעדרות – ילד שיעדר למשך שבועיים ללא הודעה מראש, יוסר מהחוג עפ"י שיקולי המועדון.

12. בימי גשם חוגים שמתקיימים בחוץ יבוטלו ולא יוחזרו.
13. חגים ומועדים – לא יתקיימו חוגים. פירוט החגים בהמשך התקנון.

14. אין לשהות בחדר הסטודיו ללא מדריך ואין לגעת בציוד. יש להישמע להוראות והנחיות המדריך.
15. אין הכנסת הורים/אחים לסטודיו בזמן שיעור.

16. הגעה, איסוף והשתתפות הילדים בחוגים, הינה באחריות ההורים בלבד. 
17. אין לשלוח ילד חולה לחוג.

18. הפעילות בחוגי הספורט מחייבת בגדי ונעלי ספורט. עפ"י חוק הספורט, האימון בחדר הכושר ובחדר הספינינג  מחייב אישור רפואי מתאים.
19. תוכנית החוגים כפופה לשינויים. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מערכת החוגים בכל עת. 

נא עקבו אחר העדכונים באפליקציה. פתיחת כל חוג מותנית במינימום משתתפים.
20. השתתפות הילדים מותנית בחתימת ההורה על הצהרת בריאות.

קראתי את התקנון והאמור בו מוסכם עלי.

על החתום: שם מלא:    חתימה:

חופשות חגים ומועדים:
12.4.23 05.04.23 ד-ד )כולל( ערב פסח - פסח

17.04.23 ב ערב יום השואה

24-25.04.23 ב יום הזיכרון – ערב יום העצמאות

26.04.23 ד יום העצמאות

26.5.23 25.05.23 ה-ו ערב שבועות – שבועות

1.7.23 ו פגרת קיץ יולי אוגוסט

25-27.9.22 א,ב,ג ערב ראש השנה – ראש השנה

04.10.22 ג ערב יום כיפור

05.10.22 ד יום כיפור

17.10.22 09.10.22 א-ב )כולל( ערב חג סוכות - סוכות

26.12.22 18.12.22 א-ב )כולל( חנוכה

06-07.03.23 ג,ד פורים


