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 510873938 מספר חברה: 
 

 2021 לשיעורי שחיהטופס הרשמה 
 

 פרטי ראש המשפחה )המשלם(: 
 

 שם משפחה: 
 
 

 זכר/נקבה:  ת.ז: שם פרטי: 

 רחוב ומספר:
 
 

 מיקוד: עיר/ישוב:  ת.ד:

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

 
   פרטי המשתתפים:

 

 כיתה ביה"ס ת. לידה  המשתתף שם  ז/נ  מגדר
     
     
     

 
 סוג השיעור:

 

 נא להקיף את האפשרות הרצויה:
 

 סה"כ תשלומים עלות מס' מפגשים משך השיעור  השיעורסוג 
 תשלומים  2עד  ₪     750 5 דק'  30 פרטי 

 תשלומים  2עד  ₪  1,100 10 דק'  30 זוג 
 תשלומים  2עד  ₪   850 10 דק'  30 רביעייה /שלישיה
 תשלומים  2עד  ₪   850 10 דק'  45 ומעלה   4קבוצה 
 תשלומים  2עד  ₪     600 10 דק'  60 מבוגרים -קבוצה

 תשלום  1 ₪     330 3 דק'  30 מתקדמים  -זוג 
 תשלום  1 ₪     255 3   דק'  30 מתקדמים  -שלישייה 

 
 :אפשרות המתאימהב Vיש לסמן  הצהרת בריאות: 

 

 כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות ומסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות.  ה/הנני מצהיר  
 

 פעילות.הכי למרות המגבלות הרפואיות הר"מ, הרשום מעלה מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום  ה/הנני מצהיר  
 

 ________________________________________________________________________ מגבלות רפואיות: 
 

 :  נא להקיף את האפשרות המתאימה
כי בני/בתי יצולם במהלך החוגים והפעילויות ומסכים שהמתנ"ס ישתמש בתמונות לפרסום  אני מאשר/ת לא מאשר/ת 

 באתר המתנ"ס ועמוד הפייסבוק של המתנ"ס. 
 
 
 

 אמריקן אקספרס   □ דיינרס   □ ישראכרט    □ ויזה  □   :Vלתשלום בכרטיס אשראי סמן 
 

 ת.ז.: ____________________  שם בעל הכרטיס: _________________________________________ 
 

 _____ ____________תוקף:__                                                     מספר הכרטיס:
 

 _____________   _________ __ ___  _______ _______ 
 תאריך     חתימה  מלא שם  
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 2021 לשיעורי שחיה נהלי רישום  

 
 

 תורשה להשתתף בפעילות המתנ"ס עד לסילוק החוב. לאמשפחה החייבת כספים למתנ"ס,  .1

 עבור המחאה חוזרת והוצאת שיקים ממשמרת, יחויב הלקוח בהוצאות עמלה.  .2

 ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף, אם הוא פוגע בפעילות השוטפת ו/או נעדר ללא סיבה מוצדקת על פי   .3
 שיקוליה.  

 . בלבדהמתנ"ס אחראי על ילדי החוגים בשעות פעילות החוג אליו נרשם המשתתף  .4
 
 

 ביטולים 
 לאחר מפגש שני אין החזר כספי.  עד המפגש השני )כולל(,ניתן לבטל ולקבל החזר יחסי  .1

 ₪.   15 שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך הו"ק / המחאה עבור .2
 

 

 החזרי שיעורים 
   שיעור פרטי
 במידה   שעות לפני מועד השיעור ולקבוע מועד חדש 24עד ( swim1למדריך / חברת ) על ביטול ניתן להודיע  

 והודיע אחרי  אין החזר שיעור/כסף
 

    זוגות/שלישייה
 שעות לפני מועד השיעור   24עד ( swim1על ביטול )למדריך / חברת ניתן להודיע  

 לכל מי שפספס שיעור או יותר.  אחדיתקיים שיעור השלמה   במהלך הקורס
 
 

 הנחות אחים 
 הנחה תינתן לאח שני ושלישי   10%

 
 swim1  :055-6873063ל לשאלות / פרטים נוספים ניתן להתקשר 

 
 

, ביטולים והנחות הכתובים באתר ועלויות  פעילות, תנאי ההרשמההשקיבלתי את המידע בגין  ת /אני הח"מ  מאשר
קבלת הודעות תפעוליות ושיווקיות  ת/ למלא אחר תקנות המתנ"ס ומאשר ת/ובטופס ההרשמה ומתחייב   המתנ"ס
 בדוא"ל. 

 
 

 _____________   ____________  ___________ 
 תאריך         שם מלא                                 חתימה 

 


