ההרשמה להכנה למדצים כוללת את תהליך ההכנה לסמינר מדצים:
הכולל פעילויות הכנה שבועיות ,גיבושון לקראת הסמינר וחולצת תנועה.
להרשמה מאובטחת ומהירה בכל שעות היממה:
harshama@noal.org.il
ניתן להרשם גם בטלפון 03-5123100
כל יום בין השעות 16:00-22:00
ביטוח
לתנועה יש ביטוח צד ג' )חניכים ,מדריכים ,הורים וכו'( ,החניכים מבוטחים בביטוח
תאונות אישיות של בתי הספר ומוסדות משרד החינוך )ביטוח זה תקף בכל השנה
וגם במהלך החופשות( .ציודו האישי של החניך אינו מבוטח ,התנועה אינה אחראית
לאובדן/נזקים לרכוש לרבות מכשירים אלקטרונים כגון טלפונים סלולרים וכיוצא
בזה .לכן יש להביא ציוד פשוט ,זול והכרחי בלבד ולהימנע מהבאת חפצים יקרי
ערך.
בקשות להחזר כספי יש להגיש בקשת החזר דרך אתר התשלומים במסך
"היסטוריית התשלומים שלי" או במוקד ההחזרים הטלפוני במספר 03-5123236
בלבד.
את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מ  120שעות לפני תחילת הפעילות .בקשות
להחזר שתשלחנה לאחר מועד זה תטופלנה בנפרד בהתאם למשך ההשתתפות
בפעילות ולנסיבות הבקשה .בכל מקרה ,המועד להגשת בקשה להחזר הינו עד 14
יום מתום המפעל .אין התנועה מתחייבת להחזר כספי כלשהו במקרה של ביטול
הרשמה ע"י חניך .כמו כן ,כל ההחזרים יוחזרו רק עם סיום הפעילות ולא לפני כן.
ניתן לקרוא את נוהל ההחזרים המלא בתקנון אתר ההרשמה או בקישור:
noal.me/hechzer
אני מאשר.ת לבני/בתי להשתתף בפעילות :גיבושון הכנה לסמינר מד"צים .אני מצהיר בזאת כי:
שם החניך:
 .1לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילויות התנועתיות ת.ז:
האמורות.
שם ההורה:
 .2חובש מוסמך רשאי )במידת הצורך( לתת לבני/בתי תרופות ללא מרשם רופא.
נייד הורה:
 .3לבני/בתי הגבלות רפואיות כמפורט באישור הרפואי המצ"ב:
חתימת ההורה:
לתקופה של
מצורף אישור רפואי שניתן ע"י
טלפון
שם וכתובת לפנייה
את ספח אישור ההורים יש
 .4הריני לאשר כי אעדכן אתכם על כל שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי.
להחזיר חתום למדריך בקן.
 .5הריני מאשר לפרסם באתר האינטרנט התנועתי ובפייסבוק תמונות מהמפעל כולל תמונות ילדי .ללא ספח זה ,לא יתאפשר
הריני לאשר כי קראתי את נוהל הפעילות בתנועת הנוער העובד והלומד וההסדרים מוסכמים עלי .להשתתף בפעילות.
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ההרשמה כוללת:

מחיר הרשמה לקורס:
*מספר המקומות מוגבל

 +הנחה משמעותית בהרשמה לסמינר

