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 כללי 

, זאת אין הנחות על התשלום עבור הרישום וציוד החובהוחובה  ינו  תשלום דמי ההרשמה ה .1

  אף ללא קשר לתקופת האימון. 

 מים לאופי הפעילות. לפי חוק הספורט אך רצוי לרכוש כיסויים מתאי ביטוח לא חובה .2

ההחזר   .3 יחול  פעילות  הפסקת  של  מהחודש במקרה  בלבד  ההשתתפות  דמי  תשלום  על 

 .('וכו הקלנדרי שלאחר הודעת הפרישה )לא יוחזרו תשלומים עבור ציוד 

  כאמור לעיל   לא יינתנו החזרים בגין פרישה  בכל עונת ספורט,  מהראשון לחודש מרץהחל   .4

 .למעט שחקן אשר חלה או נפצע )כפי שיפורט בהמשך(

 ומיםתשל

השתתפות  .1 דמי  עבור  ישלם  שחקן  שמפורסמים ו  כל  כפי  בסכומים  חובה  לעת  ציוד    מעת 

 ההנהלה בכל עונה.   ת וזאת בהתאם להחלט   של המועדון  בעמוד ההרשמה ובכל פרסום אחר

שהתשלום  לבד  בתשלומים ו   10ל  ניתן לפרוס עד והחטיבות  לבתי הספר היסודיים    מים התשלו .2

 ביולי בעונת הפעילות. האחרון יהיה עד לשני 

 ישלם עבור חודש מלא.  לחודש )כולל( 15שחקן שהחל להתאמן עד ה .3

 אחוז לחודש זה.  50%לחודש ישלם רק  15שחקן שהחל להתאמן אחרי ה .4

   בכפוף לאישור המאמן. ₪ לחודש 190ביסודיים  המתאמן פעם בשבוע ישלם  שחקן .5

  בכפוף לאישור המאמן.  דש₪ לחו 280שחקן המתאמן פעמיים בשבוע )בחטיבות( ישלם  .6

בכפוף לאישור   ₪ לחודש  135המתאמן פעם בשבוע בחטיבות במקום שלוש ישלם    שחקן .7

 המאמן.

מעבר לשבועיים יקבל   שחקן אשר נפצע או חלה ונעדר עד שבועיים ברציפות לא יקבל החזר, .8

. למען השחקן החזר מדמי ההשתתפות למשך תקופת ההשבתה עם הצגת אישור מהרופא

 . הראשונים עיים החזר לשבוספק בכל מקרה לא יהיה הסר 

שחקנים אשר נוטלים חלק בטורנירים במועדים שיקבעו ע"י המועדון בחנוכה ופסח יחויבו  .9

 שקלים בנפרד  10בסך של 

 שקלים לטורניר  10ו יחויבו בנפרד ב-ה-ליגת אלופי המחר שחקנים בכיתות ד  של  ם טורנירי .10

 בקשה למתן הנחה בדמי ההשתתפות  

 אך לא רק.   למימון הוצאות האקדמיה תשלומי דמי ההשתתפות מהווים בסיס

  לא תינתן הנחה בדמי ההשתתפות למעט מקרים חריגים בלבד  כי  הנהלת המועדון קבעה באופן כללי

המצאת אשר כולל    מתאים   בקשה  וזאת לאחר מילוי טופס  דעתה הבלעדי של ההנהלה,שבשיקול  

 מדמי ההשתתפות השנתיים.  50%מסמכים נלווים התומכים בבקשה ולאחר ששולמו לפחות 

הבקשה   שישבו  בצירוף  טופס  ההנהלה  חברי  לבדיקת  יועברו  הנלווים  עדת  ו"ובפורום  המסמכים 

 בע התשלום הסופי. יק הבלעדית   הנחות" ובהתאם להחלטתם 

ו אחים/יות או יותר   כי במידה וישחקו באקדמיה שניהנהלה החליטה  ללא קשר עם הנ"ל הבנוסף 

₪    40עור של  ישקל לחודש ועל כל ילד נוסף תינתן הנחה בש  25תינתן על הילד השני הנחה בסך  

 לחודש. 

 בכל מקרה לא תינתן הנחה על ציוד.על אף האמור 



 . 097733390לפנות למזכירות המועדון לקבלת טופס הנחה יש 

    .חוק הספורט על פי חוק הספורט -כיסוי ביטוחי 

 . ניתן לקבל תוספת לביטוח בתשלום נוסף )פרטים במועדון(

 ביטוח מורחב דרך המועדון כל התביעות נעשות דרך עיריית כפר סבא   ערךבמידה ולא נ 

 הטפסים נמצאים באתר העירייה.

 ביטול אימונים 

פי   חריגים  על  מקרים  למעט  השנה  במהלך  אימונים  יבוטלו  לא  המועדון  ימי   חגים,כגון:  )מדיניות 

   יו"ב(.ימי אבל וכ שבתון,

לפי    רועים חריגיםיהנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להחליט על אי קיום אימון בעקבות א

  שיקול דעתה.

  .כרגילתתקיימנה פעילות אלה   -במידה וניתן יהיה לקיים אימונים בערבי חג 

קיום באמצעות  מכל מקום שעות האימון החסרות יושלמו לשחקנים במועדים אחרים לרבות  עם זאת ו

 ואלה יהיו ללא תשלום נוסף. )שלא בשעות האימון הרגילים( טורנירים מבדקים הרצאות 

במשחקי גביע   ספורטאי האקדמיה יחד עם מאמניהם לחזות מספר פעמים בכל עונה מוזמנים  כמו כן,  

המתקיימים בשעות פעילות האימונים ופעילות זו נחשבת כאימון   אירופה וליגת העל )גברים ונשים(

   .צפייה לכל דבר ועניין

 

 ובברכת שנה פוריה  בהצלחה

 הנהלת מועדון הכדורעף הפועל כפר סבא 
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