הרשמה ותנאי תשלום
שם ההורה (המשלם):
כתובת מגורים:
שם התלמיד/ה:
טלפון בבית:
דוא"ל הורים:





ת.ז .ההורה:
ת.ז:.
טלפון נייד תלמיד/ה:
דוא"ל תלמיד/ה:

טלפון נייד הורים:

מועד תחילת שנת הפעילות
הפעילות תתקיים פעמיים בשבוע בימים:

מועד סיום שנת הפעילות
;

כיתה:

מס' המפגשים בשנה
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בין השעות____________________

מקום הפעילות __________________________________________________________________
 .1דמי ההרשמה
 1.1דמי הרשמה עבור תוכנית העשרה של עמותת מופת-קבוצה לקידום הוראה (ע"ר) ( להלן "מופת") לשנה"ל תשע''ז
הינם .₪ 110
 1.1דמי ההרשמה ישולמו בכרטיס אשראי באמצעות אתר האינטרנט של מופת בכתובת .www.reshetmofet.org
במקרה של ביטול ההרשמה מכל סיבה שהיא ,לא יוחזרו דמי ההרשמה.
 .2דמי השתתפות
שעות לימוד בשבוע.
 ₪עבור
 1.1דמי השתתפות שנתיים עבור תוכנית ההעשרה:
תשלומים שווים,
 1.1ההשתתפות בתוכנית העשרה של מופת מותנית בתשלום מראש באמצעות הוראת קבע ב
שישולמו ב 10-בכל חודש .תשלום במזומן דורש אישור מראש של מנהל הסניף.
 1.2במידה והמשלם אינו עומד בתשלום כלשהו למופת ,עבור דמי השתתפות ו/או תשלומים נוספים (כמפורט בסעיף )6
רשאית עמותת מופת להפסיק את השתתפות התלמיד/ה בפעילות ללא הודעה מראש.
 1.2פתיחת קבוצת לימוד מותנית במספר משתתפים ,מעל למינימום הנדרש .במידה ומספר הנרשמים נמוך מהמכסה
הנדרשת ,רשאית מופת לבטל את פתיחת הקבוצה ולהחזיר לנרשמים כל תשלום ששלמו עבור לימודים בקבוצה זו.
 .3הפעילות
 2.1הפעילות תתקיים פעמיים בשבוע ,כמצוין לעיל ,במקביל לשנת הלימודים של משרד החינוך.
 2.1במקרה של ביטול שיעור ,תדאג מופת לקיימו במועד חלופי אחר וליידע את המשתתפים ,למעט ,שיעור שבוטל עקב
החלטת משרד החינוך (עקב מזג אוויר סוער ,שלג וכו')  .בכל מקרה אין החזר כספי בגין שעורים שבוטלו.
 2.2מופת רשאית להרחיק ו/או להפסיק השתתפותו/ה של תלמיד/ה בפעילות ,זמנית או לצמיתות בשל התנהגות בלתי
הולמת ו/או הפרות משמעת במהלך השיעור בכיתה או במקום הפעילות או בהסעות .כמו כן ,רשאית מופת להפסיק
את השתתפותו/ה של תלמיד /ה בפעילות בגין אי עמידה בקריטריונים לימודיים או אי תשלום דמי השתתפות ו/או
תשלומים נוספים ,או כל הפרה של סעיף בתקנון ההשתתפות בתוכנית מופת .במקרים כאלו יחשב המשתתף/ת כמי
שביטל/ה את השתתפותו/ה.
חשוב! מעשה אלימות ,לרבות אלימות מילולית וונדליזם ,או שימוש בסמים ,אלכוהול או חומרים אסורים אחרים ,בין
שנעשו במסגרת הפעילות או מעבר לה ,יגררו הרחקתו/ה של התלמיד/ה לצמיתות ולאלתר מן התוכנית.
 2.2מופת תעשה כל מאמץ על מנת לשמור על רצף ההוראה של המורה בקבוצת לימוד לאורך השנה ,אם כי הינה רשאית
להחליף מורים במהלך השנה על פי שיקול דעתה.
 .4ביטול השתתפות
 2.1הודעה על הפסקת השתתפות תימסר בכתב  12יום מראש .הביטול יכנס לתוקף ביום ה 11-לאחר מתן ההודעה.
 2.1החזר תשלום בגין הפסקת השתתפות יעשה כנגד הגשת בקשה בטופס מיוחד ,ובניכוי דמי טיפול בנקאי ועלויות
גבייה.
 2.2לא יוחזרו תשלומים בגין הפסקת לימודים לאחר ה 1-באפריל .1017
 2.2במקרה של ביטול תשלומים ע"י הורים ,בגין הפסקת לימודים מחודש אפריל  1017ואילך ,תנקוט העמותה בצעדים
משפטיים לצורך גביית התשלומים שבוטלו .עלות הטיפול בגביה תחול על המשלם.
 .5הנחות
 1.1להלן הקריטריונים לקבלת הנחה על דמי השתתפות בתוכנית (יש לסמן  Xבמקום המתאים):
 1% מדמי ההשתתפות ,החל משנת הלימודים השנייה ,למשתתף/ת אשר סיים/ה שנת פעילות אחת מלאה.
 1% מדמי ההשתתפות למשפחות חד הוריות ,כנגד הצגת מסמכים מתאימים.
 10% מתשלום דמי ההשתתפות החל מהילד השני למשפחה ,הרושמת לפעילות באותה שנה יותר מילד אחד.
 10% מדמי ההשתתפות לעולים חדשים ,עד שנה לאחר עלייתם ארצה.
 1.1הנחות ,המוענקות בגין זכאות כלשהיא ,הינן הנחות מקסימאליות .לא ניתן לקבל כפל הנחות.
 1.2הזכאות להנחה תינתן לנרשם/ת ,ששילם/ה שכר לימוד עבור תוכנית שנתית מלאה .לא תינתן הנחה בגין השתתפות
בתוכנית חלקית או בגין השתתפות בחלק משנת הפעילות.
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 .9הסעות
 6.1הורי תלמיד/ה המעוניינים בשירותי הסעות ,ימלאו טופס הרשמה של חברת ההסעות ויסדירו את התשלום.
 6.1התשלום עבור הסעות המשתתף/ת למקום הפעילות וחזרה ,ייגבה בנוסף לדמי ההשתתפות ויעמוד על עלות שנתית
בסך של ______ש"ח.
תשלומים חודשיים שווים ,שישולמו עד ה-
 6.2התשלום עבור ההסעות יתבצע מראש ,בהמחאה או בהוראת קבע ,ב
 10בכל חודש.
 6.2קביעת נקודת האיסוף וההחזרה ,לרבות שעות האיסוף וההחזרה ,יתואמו בין חברת ההסעות להורי התלמיד ,טרם
תחילת שנת הפעילות.
 .7גבייה
 7.1במקרה של החזרה או ביטול של תשלום ,תחולנה על המשלם עלויות הטיפול בגבייה ותשלום העמלות לבנק.
 7.1מופת רשאית לנקוט בהליכים משפטיים להשלמת הגביה.
 7.2יודגש כי האחריות לביצוע תשלומים בזמן ,ולהסדרת תשלומים חוזרים תחול שישנם ,הינה על המשלם.
 7.2עמותת מופת אינה חייבת להודיע למשתתף/ת או למשלם/ת על המחאות שחזרו ,בכתב או בדרך אחרת.
 7.1אי עמידה או ביטול של תשלום ,תגרור ביטול ההשתתפות של התלמיד/ה בתוכנית.
 .8הגעה ,איסוף והחזרת המשתתפים
 1.1על מנת למנוע הפרעות במהלך השיעור ,על כל הורה לדאוג להביא את המשתתף/ת עד מועד תחילת שעת הפעילות
בכיתה .במקרה של איחור ניתן יהיה לאסור את כניסתו/ה של המשתתף/ת לאותו שעור .במקרה של משתתף/ת
המשתמש/ת בהסעות ,על ההורה או מי מטעמו להמתין בנקודת האיסוף במועד שנקבע .ההסעה אינה מחויבת
להמתין למאחרים.
 1.1על ההורה לאסוף את המשתתף/ת ממקום הפעילות לא יאוחר מ 10-דקות לאחר סיומה.
במקרה של אי הגעת ההורה במועד ,תדאג מופת להחזרתו/ה של המשתתף/ת לביתו/ה ,וכל ההוצאות הכרוכות בכך
(עלות מוניות,מלווה וכד') יחולו על המשלם ,כולל עלות ההוצאות המנהלתיות.
 1.2במקרה של שימוש בהסעות ,ימתין ההורה בנקודת ההחזרה ,לא יאוחר ממועד ההחזרה שנקבע .במקרה של אי
המתנה של ההורה במועד ובמקום שנקבע ,אין ההסעה מחויבת להמתין אלא רשאית להמשיך במסלולה והתלמיד יוחזר
לביתו רק בסיומו של מסלול ההסעה ,כאשר כל העלויות הכרוכות בכך יחולו על המשלם ,כולל עלות ההוצאות המנהלתיות.
 1.2שינוי בנקודת האיסוף של המשתתף/ת יתואם עם אחראי מטעם חברת ההסעות ,לא יאוחר מ 12-שעות לפני תחילת
הפעילות.
 1.1במקרה בו ההורי המשתתף אינם גרים תחת קורת גג אחת ,עליהם לעדכן את מנהל הסניף ,באשר לאחראי/ם על
המשתתף ופרטיו/הם.
 1.6אחריותה של מופת חלה ממועד קבלת המשתתף/ת לפעילות בכיתה ,ומסתיימת במועד מסירת המשתתף להורה או
למי מטעמו .בנקודת האיסוף וההחזרה האחריות תחול על חברת ההסעות או על ההורים.
 6שונות
 1.1נזק לציוד של ביה"ס או של עמותת מופת ,שיגרם ע"י התלמיד/ה ,יגרור חיוב ההורים בתשלום לכיסוי הנזק.
 1.1סניף מופת ,הנמצא במקום שהכניסה אליו כרוכה בתשלום– יחול התשלום על המשתתף/ת .מופת אינה משתתפת
בתשלום.
 1.2הסמכות המקומית בכל תביעה לעניין הסכם זה מוקנית באופן בלעדי וייחודי לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.
 1.2חלק בלתי נפרד מהסכם זה הינו תקנון מופת להשתתפות בתוכנית ,כפי שיהיה מעת לעת .על המשלם/ת
והמשתתף/ת למלא אחר הוראותיו .מופת רשאית לשנות ולתקן את תקנון ההשתתפות ,מעת לעת ,בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי ותוך הודעה למשתתף/ת או למשלם/ת באופן ישיר (בדואר או בדוא"ל) או ע"י פרסום בלוח המודעות
של סניפי מופת.

חתימת ההורים:

חתימה וחותמת מנהל הסניף____________________:
תאריך______________
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