
 תקנון מחלקת הספורט
 

מארגנת ומפעילה את הספורט העממי, התחרותי והחוגי  בעמק הירדןהעמותה לספורט 
מרוכזים  המועצהבכלל. מתקני הספורט המשמשים את  ותושבי עמק הירדן ליישובי המועצה 

 במתקנים נוספים בנמצאים ביישובי המועצה.
 

אינה חלק ממערך השירותים הניתן על ידי ביה"ס. התשלום  המועצהפעילות הספורט של 
 .נפרד לפעיות הספורט לגילאי הנוער והילדים 

 
 הפעילות מתקיימת לאחר יום הלימודים ואינה כלולה במסגרת הלימודים.  

מאפשרת פריסת תשלום עד  המועצההפעילות המופיע בכל ענף וקבוצה הינו שנתי.  ףתערי
יצמצם את מכסת  1.9.14.( כל תשלום נוסף לאחר 1.9 –מ  1ם תשלומים ) תשלו 10 -ל

 התשלומים.
 

פתיחת הקבוצה/החוג/ענף הספורט מותנה בכמות הנרשמים. לעמותה שמורה הזכות 
 להפסיק פעילות שבה כמות הנרשמים ירדה במהלך השנה.

  
שביתות  . הפעילות מתקיימת גם בזמן 1/9/2014 -תפתח ב 2014 – 2015עונת הפעילות 

אינה מתחייבת להסיע לאימונים  המועצהאי נוכחות אינה מזכה את הספורטאי בהחזר כספי. 
 מעבר להסעות הצהובות. 

 
תדאג להזמין ניידת לבדיקה. עלות הבדיקה ע"ח  המועצהכל ספורטאי מחוייב באישור רפואי. 

 הספורטאי.
בביטוח ספורטאים. העמותה תדאג לבטח רק את הספורטאי שעבר  כל ספורטאי מחוייב

 בדיקה רפואית ועמד בתשלום החוג.
  

התשלום עבורם יגבה  –אינו כולל אירועים /כנסים/מחנות אימון/ לינה בתחרויות  גתעריך החו
 בנפרד.

 ספורט שיסופק לקבוצות ע"י האגודה יוחזר בסוף שנת הפעילות. ציוד 
  

מתחייבת להשלים את מכסת האימונים המתוכננת שהתבטלו בגלל חופשות וחגים  המועצה
 במהלך השנה ) חוץ מערבי חג ושבתון(.

  
 הסדר התשלום

 
 (.חודשישכר הלימוד הינו שנתי )ולא 

 התעריף הינו דיפרנציאלי בהתאם לענף וקבוצת הפעילות. 
  

 ילות.התשלום המלא עבור כל השנה יבוצע לפני התחלת הפע
 .07:30 – 16:00בין השעות  המועצהההרשמה והתשלומים יתבצעו במשרדי  
  

 התעריף אינו כולל הסעות וסבסוד.
 ניתן לשלם במזומן /אשראי ובהמחאות. 
  

 בחתימת אחד ההורים. המועצההרשמה תתבצע על גבי טופס רשמי של 
התשלום לא כולל אירועים /מ. אימון/ נסיעות לחו"ל או כל פעילות שאינה בתכנית העבודה  

 השוטפת.
  

 תשלומים. 10 -ניתן לפרוס את התשלום ל
 כל דרישה לבירור תיעשה בכתב בלבד. 



 היעדרויות , חיסורים והספקת פעילות:
 

 הספורטאי חייב להשתתף בכל המפגשים.
ספורטאי שיפסיק את פעילותו עד סוף חודש  יחוייב עד לסוף אותו חודש שבו הפסיק את  

 פעילותו.
  

יחוייב בתשלום מלא עד לסוף השנה ולא  חודשי ניסיון 3לאחר ספורטאי שיפסיק את פעילותו 
 תינתן אפשרות להחזר כספי.

 כספי.היעדרויות או חיסורים אינם פותרים תשלום ואין בעבורן זיכוי  
  

מחלקת ספורטאי שהפסיק את פעילותו עקב כח עליון ) פציעה ארוכה וכו'..( יפנה למשרדי 
 .הספורט למילוי טפסים ודיווח.

ילדי כיתות א', ב', ג' יזכו להתחשבות מיוחד בחודש הראשון של פעילותם הספורטיבית  
 והתחשבות מיוחדת בנושא החזרי תשלומים.

  
 הנחות

 
ורט תעניק הנחות בהתאם לנוהל שייקבע ע"י הרשויות המוסמכות במועצה ספמחלקת ה
  האזורית.

  על תשלום ) במזומן( מראש של כל העלות השנתית. 5%תינתן הנחה 
 בקשות חריגות יטופלו בנפרד.  


