
 

 תקנון והצהרת בריאות                        

 משה רגב -בהנהלת 

 הורים וילדים יקרים, 

 "לשחות נכון". תודה שבחרתם  

 אנו מבטיחים לכם לימוד מקצועי ומהנה, ומענה לכל אחד בהתאם לקצב ההתקדמות האישית. 

 :הנחיות חשובות

 דקות לפני תחילתו לצורך התארגנות וכניסה רגועה למים.  5להגיע לשיעור  . א

 שחייה, כובע ים לבעלי שיער ארוך ומגבת. להגיע עם בגד ים, משקפת  . ב

 להימנע מאכילה בשעה שלפני השיעור.  . ג

 להישמע להנחיות מדריך השחייה, המציל וכלל צוות הבריכה. . ד

   להקפיד על הנחיות הבטיחות. .ה

 :להלן התקנון

 שחייה ירשמו אצל מנהל ביה"ס לשחייה. הכל המשתתפים בלימוד שיעורי  .1

והכניסה למתחם תאושר רק לאחר סיום תהליכי   בשיעורי השחייה  התחלת ההשתתפות .2

 כולל הסדרי התשלום ולאחר קבלת אישור השתתפות.   ההרשמה

מול   בתיאום מראש בלבד קבלת פרטים תאושר   ו/אוי קבלה חנ כניסה למתחם לצורך מב .3

 מנהל ביה"ס לשחייה. 

לפני תחילת  דקות    15המשתתפים בביה"ס לשחייה יוכלו להגיע ולהיכנס למתחם המרכז עד  .4

 השיעור המיועד. 

 על מנת להיכנס למתחם המרכז, חובה על התלמיד להירשם בקבלה.  .5

 כובע שחייה )בעלי שיער ארוך(. ו בשיעורי השחייה חלה חובה להשתמש במשקפת שחייה  .6

כניסה לשיעורי תגבור )מתנות( בימי שישי, תתאפשר רק לאחר קבלת אישור ממנהל ביה"ס    .7

 באישור חד פעמי לאותו היום בלבד. או בבוקר יום שישי    לשחייה בימי חמישי בערב

)פרט למנויים( מותרת הכניסה למתחם לצורך השתתפות  על משתתפי ביה"ס לשחייה  .8

 בשיעורי השחייה בלבד.  

משתתף בביה"ס לשחייה יהיה רשאי להכניס למרכז הספורט ביחד אתו מלווה מבוגר )מגיל   .9

 . לזמן השיעור בלבד ומעלה( ללא תשלום  18

 להשתמש במתקני מרכז הספורט במשך שהייתו במתחם.  אינו רשאי המלווה   .10



מלווה המעוניין לעשות שימוש במתקני מרכז הספורט בזמן ו/או אחרי זמן השיעור, יוכל   .11

כניסה כאמור תאפשר למלווה   י ₪. רכישת כרטיס 45לרכוש כניסה חד פעמית בסך של 

 לזמן השיעור. ולתלמיד להישאר במתחם ולהשתמש במתקנים מעבר  

 לעיל.   11כל כניסה של ילד נוסף מעל גיל שנתיים עם מלווה תהיה בתשלום כאמור בסעיף  .12

במקרה בו המלווה עשה שימוש במתקני מרכז הספורט בזמן השיעור ובמקרה בו התלמיד   .13

ו/או המלווה נשארו במתחם מרכז הספורט מעבר לזמן השיעור, שיעורי השחייה יופסקו  

 יוחזר להם. וכספם לא 

לעלות   במקרה של ביטול הקורס לאחר השיעור הראשון או השני, יוחזר התשלום באופן יחסי  .14

 הקורס לפי מספר השיעורים. 

  ! החל מהשיעור השלישי בקורס לא ניתן לבטל את הרישום ולא יינתן כל החזר כספי .15

 : פרטי הרשמה לשיעורי השחייה

 _ת.ז. _________________    מין: ז / נ   ________________שם התלמיד/ה:  .1

 תאריך לידה:  __ __ __ __ /  __ __ / __ __        

 שעת התחלת השיעור: ____________    ימי מסלול הקורס: _______________       

 __________________שם התלמיד/ה: ________________  מין: ז / נ   ת.ז.  .2

 תאריך לידה:  __ __ __ __ /  __ __ / __ __        

 ימי מסלול הקורס: _______________  שעת התחלת השיעור: ____________        

 שם התלמיד/ה: ________________  מין: ז / נ   ת.ז. __________________ .3

 תאריך לידה:  __ __ __ __ /  __ __ / __ __        

 ימי מסלול הקורס: _______________  שעת התחלת השיעור: ____________        

 

 bit   /  מזומן  /     סכום התשלום:  ______________   אמצעי התשלום:  המחאה

 ________________________________כתובת מגורים: _____________

 _____________________שם ההורה המלווה: _________________  נייד: 

 : הצהרת בריאות 

 אני החתום/ה מטה מצהיר/ה כי: 

 הרשום/ה ללימוד שחייה רשאי/ת מבחינה בריאותית ליטול חלק בשיעורי השחייה.בני/בתי 

 שם ההורה: _____________ תאריך: ___________  חתימת ההורה: ___________


