הנדון :תקנון האקדמיה לנינג'ה ראשל"צ
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שנת הפעילות תחל ביום  -----ותסתיים ביום -------
מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים המפורטים בחוברת החוגים .מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי
חופשה.
ניתן לשלם תשלומים דחויים חודשיים אשר לא יעלו על מספר חודשי הפעילות ,עבור כל תקופת ההשתתפות ללא ריבית ,באמצעות המחאות
אישיות בלבד/כרטיסי אשראי/רישום טלפוני/רישום באמצעות האינטרנט.
הנחות למספר חוגים במשפחה %10 :על החוג השני.
החברה רשאית לגבות  ₪ 150דמי רישום – תשלום חד פעמי.

 .6פתיחת חוג מותנית במס' מינימום של נרשמים ,מאידך ,הזכות לאקדמיה לנינג'ה לסגור חוג מפאת מיעוט משתתפים.
 .7במקרה של סגירת חוג ע"י החברה מכל סיבה שהיא ,יוחזרו למשתתף דמי השתתפות היחסיים שנותרו להמשך החוג ,עד סוף שנת הפעילות.
 .8החברה רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף אם לא הוסדרו בעבורו ההתחייבויות הכספיות לפעילות במתחם .המשתתף יחויב לשלם את
חובותיו לחברה עד תום תקופת ההשתתפות.
 .9מנהל/ת האקדמיה רשאי/ת לשנות את זמני פעילות החוגים ומיקומם עפ"י צרכי האקדמיה.
 .10ביטול השתתפות בחוג :אם הילד/ה מעוניין/ת להפסיק השתתפות/ה בחוג ,חלה חובה על ההורים למלא בכתב הוראת ביטול במזכירות
האקדמיה או באתר באזור האישי.
 .11ניתן לבטל חוג עד סוף חודש פברואר ,או חודש מיום ההרשמה .ביטול חוג במזכירות המתחם יעשה עד ה 28-בחודש.
 .12חובת התשלום של דמי ההשתתפות בחוג תחול על הנרשם /ההורים במלואה עבור החודש בו תימסר ההודעה על הפסקת ההשתתפות בחוג.
מאידך ,ניתן לעבור מחוג לחוג ,מותנה בתאום עם צוות הקבלה.
 .13במילוי טופס .אין הנהלת האקדמיה לנינג'ה מחויבת לאשר מעבר לחוג אחר .כל העברה תלווה בחישוב מחודש של עלות ההשתתפות .החזר
כספי בגין מחלה ,יאושר לאחר הצגת אשור מחלה מעל חודש ימים.
 .14אי השתתפות בחוג ,אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלא.
 .15פעילות בחוג שבוטלה בשל היעדרות מדריך תתקיים במועד חלופי ,עליו תפורסם הודעה מוקדמת באתר .
 .16מחירי החוגים כוללים הדרכה בלבד .במידת הצורך יחויבו בתשלום נוסף עבור ציוד וחומרים עפ"י צרכי הפעילות.
 .17קטינים -על ההורים לאסוף את ילדם בשעת סיום החוג .הורים המאחרים בהגעה למרכז למתחם ,חייבים להודיע על כך לצוות הקבלה.
 .18אי הודעה אינה מחייבת את הנהלת האקדמיה לנינג'ה בשמירה על הילד.
 .19במעמד ביצוע התשלום ,נדרשת חתימה על תקנון והצהרת בריאותו של הנרשם לחוג .ברישום טלפוני :חובה להחזיר לצוות הקבלה טופס
הצהרת בריאות חתום  -קטין -ע"י הורה.
 .20ברישום יש לחתום על אישור המאשר כי אין מניעה רפואית ,גופנית או אחרת להשתתפות הסדירה בחוגים.
 .21הנהלת המתחם ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך.
 .22הנני לאשר קבלת עדכונים על פעילויות האקדמיה לנינג'ה ,באמצעות אימייל  S.M.S/תוכנות מסרים ,ידוע לי כי באפשרותי להודיע בכל עת
על סירובי לקבל דבר פרסומת מכל סוג.
 .23נהלים ,הנחיות ופרטים נוספים לנרשמים מופיעים באתר האקדמיה לנינג'ה ראשל"צ https://www.ninjaacademy.co.il/ -
 .24הנני לאשר צילומי בני/בתי במהלך השתתפותו/ה בפעילויות ופרסומם.
 .25הפילות במתחם מתקיימת רק עם נעליים סגורות.
 .26אין להכניס אוכל/שתיה לפעילות המתחם מלבד מים.
 .27אין לעשן במתחם
 .28ילד מתחת לגיל  6חייב הורה בשטח הפעילות במתחם.
 .29ידוע לחברים במתחם כי צוות המתחם מצלם את המתחם )צילום סטילס ו/או וידאו( לצורכי שיווק ,פרסום ולכל מטרה אחרת וייתכן ויעשה
בתמונות אלה שימוש ויעלה אותם לדף הפייסבוק/אינסטגרם או לאתר החברה.

