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 510873938 מספר חברה:
 

 1202צורן לשנת -בריכת שחייה קדימהמנוי לטופס הרשמה 
 

 )המשלם(: המנוי פרטי ראש המשפחה
 

 שם משפחה:
 
 

 זכר/נקבה: ת.ז: שם פרטי:

 רחוב ומספר:
 
 

 מיקוד: עיר/ישוב: ת.ד:

 :2הורה נייד  :1הורה נייד  טלפון בבית: דואר אלקטרוני:
 

 
  :מחירון

 

 :הרצויההאפשרות  נא להקיף את
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ומעלה 3בלבד ולילדים מגיל )*( מתייחס לבני משפחה גרעינית 
 

 :ההכרטיסיי ת/במנוי / בעלפרטי המשתתפים 
 

 ת. לידה שם המשתתף ז/נ מגדר

   
   
   
   
   

 
 
 

 אמריקן אקספרס  □ דיינרס  □ ישראכרט   □ ויזה □   :V לתשלום בכרטיס אשראי סמן

 ת.ז.: ____________________ שם בעל הכרטיס: _________________________________________

 _______________תוקף:____                                               מספר הכרטיס:

  4,  3  ,  2  ,  1   :יש להקיף בעגול מס' תשלומים רצויתשלומים,   4ניתן לשלם עד 

 
________________   ________________  _______________ 

 תאריך             חתימה                   שם מלא                  
 
 

 תושב חוץ כולל שבת ו'-לימי חול א' סוג מנוי
 900 800 600 מנוי יחיד 

 1400 1300 900 מנוי זוגי

 1850 1600 1250 )*(מנוי זוגי + ילד 

 2050 1850 1400 )*(ילדים  2מנוי זוגי + 

 250 200 200 )*(מנוי  לכל ילד נוסף  

 200 200 200 מנוי כולל שחיית בוקר

 שבת 550 450 350 כניסות 10-כרטיסיה ל
 חול  450

 360  270 כניסות רחצה נפרדת 10-כרטיסיה ל
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 1202צורן לשנת -ן בריכת שחייה קדימהתקנו
  

 צורן הינו אישי ואינו ניתן להעברה או השאלה.-המנוי לבריכת השחייה קדימה .1

  בהתאם לשעות הפתיחה המפורסמות.,  20.5.21-30.9.21תקופת עונת הרחצה  .2

 1.6.21-פתיחת העונה תדחה ל, ייתכן שבהתאם למצב

כרטיס מנוי בלבד. במקרה של אובדן הכרטיס, יהיה המנוי זכאי  צורן עם הצגת-הכניסה לבריכת השחייה קדימה .3

 ₪.  15ס חדש, לאחר בירור, תמורת לקבל כרטי

 יציאה מהמים כרבע שעה לפני שעת סגירת הבריכה. .4

       צורן-בכניסה לבריכת השחייה קדימה תביטחוניבהתאם להוראות משטרת ישראל, כל אחד חייב בבדיקה  .5

 בר תוקף ותעודת זהות(. ןרישיוהציג יב לשברשותו נשק, חי מנוי)

 למעט כלבי נחיה. הכניסה עם בעלי חיים אסורה בהחלט. .6

 העישון בכל שטח הבריכה אסור! .7

 אין להכניס לשטח הבריכה גלגלים ,מזרונים ואביזרי ציפה אחרים למעט מצופים לפעוטות. .8

 .צורן אוכל מבושל/סירים/מנגלים-אין להכניס לשטח בריכת השחייה קדימה .9

 .צורן אלכוהול-אין להכניס לשטח בריכת השחייה קדימה .10

 צורן בקבוקי זכוכית.-אין להכניס לשטח בריכת השחייה קדימה .11

 .צורן -והסדר במדשאות בריכת השחייה קדימה ןהניקיויש לשמור על  .12

מנוי משטח ה, עלולה להביא להפסקה זמנית או קבועה של המנוי, ולהוצאת נויסדר או גרימת נזק ע"י מהפרת  .13

 צורן.-בריכת השחייה קדימה

 ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להוציא מהבריכה כל אדם המפר את תקנון הבריכה.  .14

 .אין ההנהלה אחראית לכל גניבה, קלקול או נזק כלשהוא, שלא נגרם בעקבות רשלנות בריכת השחייה  .15

 .ה בהחלטרצה בשטח הבריכה אסורי .16

 הקפיצה לבריכה אסורה בהחלט. ההתנהגות בבריכה היא עפ"י הוראות המציל והצוות המוסמך. .17

 בשיער אסוף בלבד. –הכניסה לבריכה לבעלי שיער ארוך  .18

 בליווי הורים בלבד ובאחריותם !! – 12השהייה בבריכה מתחת לגיל  .19

 יים או ביטולים בזמני פעילות הבריכה.הנהלת הבריכה שומרת לעצמה את הזכות לשינו .20

 הצגת אישור לכך., ביציאה מהארץ לצמיתות-מחלה, עם הצגת אישור רפואי  -ניתן רק במקרים אלו: ביטול מנוי  .21

 ₪.  100בסך ביטול דמי  ובתוספתההחזר הכספי יחושב לפי הימים שנותרו )לפי המחיר המלא ששולם( 

בין אם באופן ספציפי  (,תביטחוניו/יותבריאותממשלת ישראל )של בעקבות הנחיות  רתיסגבמידה והבריכה  -

 יתבצע החזר כספי באופן יחסי למספר הימים בהם פעלה הבריכה. ,ליישוב או ברמה הארצית

 למים וייתכן כי תאלצו להמתין זמן מה על לכניסה למים הגבלות כניסה של מספר אנשיםידוע לי כי יש  -

 לסגור את הבריכה מוקדם יותר עד פעמיים בחודש.למועצה ולמתנ"ס שמורה הזכות   -

 
 לנהוג לפיומתחייב צורן ו-קדימה ההשחייתקנון בריכת אני הח"מ  מאשר שקיבלתי את המידע בגין 

 
________________   ________________  _______________ 

 תאריך             חתימה                   שם מלא                  
 

 .חט.ל

mailto:KADIMA.MATNASIM.CO.IL@KADIMA
mailto:KADIMA.MATNASIM.CO.IL@KADIMA
mailto:KADIMA.MATNASIM.CO.IL@KADIMA
mailto:KADIMA.MATNASIM.CO.IL@KADIMA
mailto:KADIMA.MATNASIM.CO.IL@KADIMA
mailto:ZORAN@ZORAN.MATNASIM.CO.IL
mailto:ZORAN@ZORAN.MATNASIM.CO.IL

