
 ס לאומנויות התנועה והמחוליה"ס, בנעדיד
  2קומה  12חיים בר לב  ,סביון סנטר

 אור יהודהנווה סביון, 
 03-5332399פקס:    03-5334477טל: 

 054-6622991נייד: 

 info@adidance.co.ilדוא"ל: 

 www.adidance.co.ilאתר:   

 

info@adidance.co.il או למייל  5332399-03  –נא למלא את הפרטים ולהחזיר חתום לפקס   

 20-2019 עדידנס  -  טופס הרשמה

 

 ___________ :ת. לידה ______________ (:התלמיד/ה)של  .ת.ז___ _____________ שם ושם משפחה:

 ________________________________________ כתובת:____________________  : האם/האב םש

 _______________ :התלמיד/הטלפון   ____ ____________  טלפון נייד: _____________ טלפון בבית:

    ________________________________  דוא"ל:

      __________ מחיר לחודש:        ______________________ מסלול:חוג/

 ש"ח 120 :)לשנה( ביטוחהרשמה ודמי  •

 :ומבצעים נחותה

  חייליםוללאמהות חד הוריות  5%הנחה של. 

 5% -בן משפחה שני   :הנחה לבן משפחה נוסף 
 

 )למעט מבצע הרשמה מוקדמת(. מבצעיםהנחות/אין כפל * 

 

 ___________________ חתימה:  ____________________ סה"כ לתשלום אחרי הנחה:

 
 .(אמריקן אקספרס ודיינרס למעט)   אשראי יכרטיס /   מזומןות  /  המחא  אופן התשלום:

 

 למשלמים באמצעות כרטיס אשראי יש למלא את הפרטים הבאים:

 ____________________________  :. בעל הכרטיסת.ז _____________________  שם בעל הכרטיס:

 

 ________ ________________________________  הכרטיס: 'סמ    __ _____________ סוג הכרטיס:

 

 ____________________  מספר תשלומים:    _______________סה"כ לתשלום:  ___ /  ____ _  תוקף:

 

  3,  2סעיפים  תקנוןב ראה – ביטולים*    _____________________ חתימה:

 

 חובה למלא ! - הצהרת בריאות 

 ,____________________ ._, נושא/ת ת.ז_____________________ל:בני/בתי/אני,  הנני מצהיר בזאת, כי

מכל  הנני משחרר את עדידנס , כשיר/ה להשתתפות בפעילות החוגים בעדידנס.אני/היא/אין כל בעיה רפואית וכי הוא

ית רלבנטית בקשר אוכתוצאה מאי גילוי אניפורמציה רפ אשר יגרם אחריות בגין כל נזק, כזה או אחר, ישיר או עקיף,

 . בריאותי/עם מצב בריאות בני/בתי

 _____________________על החתום :

 

 

 ואני מקבל על עצמי את תנאיו ומתחייב לקיימם 2019-20הנני מאשר כי קראתי את תקנון עדידנס לתקופת           

 

 ________________  :תאריך הרישום ______על החתום: _______________                 

mailto:info@adidance.co.il
http://www.adidance.co.il/
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 20-2019תקנון לתקופת פעילות 
 

 כללי .1

 .2020 יוליסוף ועד ל 2019 החוגים יימשכו בתקופה שבין החודשים ספטמבר -"שנת פעילות"  •
 ההרשמה לחוגים במסגרת עדידנס הינה לכל שנת הפעילות כהגדרתה לעיל, אלא אם נקבע אחרת באופן ספציפי בתנאי המנוי 

 ו/או בכפוף לתנאי מבצע כזה או אחר.

 מספר המשתתפים  פתיחה וקיום של חוג בעדידנס, מותנה במספר מינימום ו/או מקסימום של תלמידים רשומים לחוג. •
 אלי של כל חוג יקבע בהתאם להגדרות הנהלת עדידנס, ושמורה לעדידנס הזכות לשנותו בכל עת.מהמינימאלי ו/או המקסי

באם מספר התלמידים בחוג יירד מתחת למינימום שנקבע, תישמר לעדידנס הזכות לבצע שינויים ו/או לבטל את חוג, בכפוף להודעה  •
ספר המקסימום שנקבע, תישמר לעדידנס הזכות לבצע שינויים ו/או לפצל את חוג, בכפוף באם מספר התלמידים בחוג ייעלה על מ מראש.

 להודעה מראש.

כל שיעור שבוטל מבלי שנמצא לו מורה מחליף יקויים במועד אחר אשר יקבע על ידי הנהלת עידדנס והודעה על המועד החדש תימסר  •
באתר האינטרנט של עדידנס ו/או בסטודיו ע"י  פרסום מוקדם באמצעות יימסרו מראש במועדי השיעורים ידועים ביטולים או שינויים .מראש
  .טלפונית הודעה באמצעות ו/או המורה

 טרם תחילת טלפונית הודעה תימסר שכזה הפעילות בשל מספר תלמידים בחוג ו/או בכפוף לכל אילוץ אחר. במקרה במועדי ייתכנו שינויים •
   זיכוי כספי או החזר שעות לימוד בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת עדידנס. . היה ונגבה תשלום, ינתןשנת הפעילות

 : תמורה תוחזר לא אלו ימים ובגין פעילות תתקיים לא ,המפורטים להלן ובכל המועדים חג ערבי ג,ח בימי •
 , ימי שבתון רשמיים )ימי בחירות לכנסת וכו(ושבועות העצמאות פסח, יום מ"חוה ם,פורי ה,תור שמחת ת,סוכו ר,כיפו יום ה,השנ ראש

  שתקבע ותפורסם מראש. בשעה תסתיים הפעילות צה"ל, ולחללי ולגבורה לשואה הזכרון יום בערבי
  ת.אחר יפורסם אם אלא שביתה במשק, בימי גם יתקיימו שיעורים בעדידנסא

 .השתתף לא בה הפעילות תמורת את יקבל לא ,אחרת סיבה מכל או מחלה יעדר משיעורים עקביש תלמיד/ה •
 ויצרף להנהלת עדידנס בכתב הודעה כך על מסוריי בתאונה, ה/נפגע ו/או לפחות( ממושכת )שבועיים במחלה תלמיד/ה תה/חלההיה ו

 הצגת אישור ,יוקפא המנוי של התלמיד/ה למשך תקופת ההיעדרות בהתאם למפורט באישור הרפואי ה,ז במקרה .מתאים רפואי אישור
   .המחלה מתום ימים 7 -מ יאוחר לא כמפורט לעיל הינה תנאי להקפאת המנוי, ועל האישור להימסר רפואי

ההרשמה לחוגים תעשה רק לאחר חתימה על הצהרת בריאות של התלמיד/ה, וחובה על כל תלמיד/ה לדווח על כל בעיה רפואית שידוע  •
על קיומה ולא דיווח עליה במעמד הרישום  לתלמיד/ה בגין בעיה רפואית שידע כל נזק שיגרםלו/ה על קיומה. עדידנס משוחררת מאחריות ל

 בכפוף למפורט בהצהרת הבריאות. ו/או בכל מועד אחר, 

אקטיב להנפיק כרטיס כניסה לחוגי עדידנס בדלפק הקבלה הראשי בכניסה. הכרטיס יונפק כנגד -על כל תלמיד אשר אינו מנוי בקאנטרי גו •
 ש"ח אשר יוחזר במלואו עם החזרת כרטיס הכניסה. 50ל סך פקדון ע

  המוטב ריק. בעת ההרשמה תוטבע חותמת של גל העתיד)גו אקטיב( / עדידנס כמוטב. שםיש לחתום בגב הצ'ק ולהשאיר  –משלמים בצ'ק  •

 (19:00-16:00)שעות המענה הטלפוני:   info@adidance.co.il/  5334477-03/  8992266-405/  6622991-054 פרטי קשר: •
 או מייל או להשאיר הודעה במענה הקולי שלנו ואנו נחזור בהקדם.  SMS-ניתן לפנות אלינו בכל עת ב

 

 ביטול מבצעים/מנויים .2

צעים והנחות נוספים בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת עדידנס שומרת הזכות להוסיף ו/או לשנות ו/או לבטל מב •
 הרשמה מוקדמת.מבצע אין כפל מבצעים, למעט  עדידנס.

 .בלבד, info@adidance.co.il בקשה לביטול תתקבל במייל - הפעילות שנת בחוגים, במהלך בפעילות השתתפות ביטול •

 ימי עסקים מיום קבלתה. 14לאחר  תיכנס לתוקףבקשה לביטול שהועברה במייל,  •

כניסת ימי עסקים מתאריך  14וך ת / עדידנס )בהתאם למקום רישום התלמיד( הזיכוי הכספי על הביטול יועבר ישירות מהנה"ח גו אקטיב •
 .הביטול לתוקף

יחוייב בעלות הפעילות עד לסוף תלמיד ו כספיים ולא יבוצעו החזריםמבצעים ו/או מנויים  לא יתקבלו ביטולי ,01/03/2020 -ההחל מ •
 .ובכפוף לאישורה ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת עדידנס קום פנוימעל בסיס  חוגניתן יהיה להחליף חרף האמור, . השנה

 

  ביטוחהרשמה ו דמי .3

 הרשמה.וייגבו ב לשנה₪  120, יעמדו על 2019-20 ביטוח לשנת פעילותהרשמה ודמי  •

 .מקרה של ביטול חוג, שלא יושב בפעמי לשנת הפעילות-ביטוח הינו תשלום חדורשמה דמי ה •
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