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 .2דמי השתתפות באימונים ובליגה








התשלום הינו עבור שנת פעילות מלאה ,תחילת הפעילות  1/2/9/12עד  12/6/9/9/סה"כ 1/
חודשים.לא ניתן לשלם עבור חלק מהשנה.שכר ההשתתפות הינו שנתי.
את התשלום יש לשלם באמצעות כרטיס אשראי/מזומן .
התשלום השנתי כולל ימים שבהם לא יתקיימו אימונים כגון :ימי חג,חול המועד ,יום
השואה ,יום הזיכרון ויום העצמאות ושאר התאריכים שהינם מופיעים בלוח החופשות של
משרד החינוך לבתי הספר.
עלות חודשית של הפעילות תעמוד על סך  ₪ 242לחודש לכיתות ז ,ח,ט בנים ובנות .
ניתן לשלם את העלות השנתית עד ל 6 -תשלומים .
למשתתפ/ת חדש/ה שהצטרפ/ה במועד מאוחר יותר ,יתבצע חישוב יחסי לפי כמות
החודשים שנותרה.
התשלום אינו כולל מחנות אימונים במהלך העונה.

 .0ביטולים :
 אימון אשר לא יתקיים מסיבות הקשורות למאמן יוחזר בתיאום מול הקבוצה.
 היעדרות שחקנ/ית מאימונים,מסיבות אישיות,אינה פוטרת את המשתתפ/ת
מתשלום מלא.
 ביטול השתתפות כרוך בדמי ביטול ע"ס  .₪222ניתן לבטל את ההשתתפות עד 11
בכל חודש ,לאחר תאריך זה יגבה תשלום חודשי מלא .
 יש לשלוח טופס ביטול חתום וסרוק (מצורף טופס ביטול השתתפות ) למייל
.mamanetjm@gmail.com
 לא יתקבלו ביטולים רטרואקטיביים .
 לא יתאפשר ביטול תשלום שנתי לאחר התאריך ,11/1/9/9/לאחר תאריך זה לא
יוחזר תשלום .

.3הסבר על אבטחת אמצעי התשלום באינטרנט
תהליך ההרשמה באתר זה מתבצע ע"י חברת "calעסקים " שעומדת בתקן אבטחת מידע "pci-
"dss
והתשלום באתר זה מאובטח .

.4הגבלת גיל לביצוע תשלום
התשלום באתר זה יתבצע מגיל  11ומעלה בלבד.
.5ביטוח תאונות אישיות
לאחר שיצא חוק החדש בעניין ביטוח ע"פ חוק הספורט-תיקון  11תשע"ח ,כאשר התלמיד/תלמידה
מבוטחים בבית הספר  92שעות ובמקרה של פציעה הביטוח בבית הספר יכסה גם פעילות הכדורעף
הנ"ל.
במידה וההורים יבקשו לעשות ביטוח מורחב יותר יבקשו באמצעות מייל
 , mamanetj@gmail.comאו לרכוש פוליסה כזו באופן פרטי ,מוסכם בזאת שכל עוד לא
התקבלה הודעה במייל בעניין להרחבת הפוליסה הרי זו תתפרש כהסכמה מוחלטת למסגרת
הביטוח הנ"ל ולא תהיה טענות כלפי העמותה לפיתוח הכדורעף ומי מטעמה.
מצ"ב העתק של תיקון  11לחוק הספורט שנכנס לתוקף ביולי .9/11
הריני מאשר/ת ,מקבל/ת ומתחייבת לפעול בהתאם לכל התנאים המופיעים בטופס אישור ,הצהרה
והתחייבות המצורף באתר בתהליך ההרשמה להשתתפות שנמצא באתר  ,cadoraf.co.ilכמו כן
ידוע לי שהאישור בחתימה על הטפסים באתר האינטרנט מחייב לכל צד ועניין .

.6חסויות לעמותה:
העמותה פועלת לקבל חסויות שונות לפעילותה .זאת כדי להבטיח פעילות טובה יותר ובאמצעים
פתוחים מצידה של העמותה ו/או השחקן – לפעילות.
הורי השחקן מסכים באופן בלתי חוזר כי על מדי המשחק (בנוסף למגרש הפעילות) יופיעו פרטי נותן
החסות ,כדי שלא לגרום להפרת החוזה בין העמותה ,לבין נותן החסות ,ומתחייב שלא ליצור
במעשה או במחדל ,קונפליקט למול נותן החסות.

.7תיעוד פעילות העמותה:
הורי השחקן מסכימים כי העמותה תצלם את השחקן כמו כן גם את יתר שחקני הקבוצה ואף
תוכל לעשות שימש בתמונות אלה ,באתר הקבוצה ,ו/או בשימושים אחרים הקשורים בפעילותה.
לגבי שחקן קטין ,הרי שחתימת הוריו על נוהל זה ,משקפת את הסכמתם לאמור ,בשמו.

