עמותת טניס לכולם  - 2019נהלי הרשמה לשנת הפעילות 2019-2020
.1תשלום ועלויות – התשלום יבוצע מראש (בתשלומים שווים) מרגע תחילת הפעילות ועד ה31.8.19-
סיום שנת האימונים  .התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בלבד לבנק לאומי סניף 843
חשבון 173900/50 :
ילדים
עלות לחוג  45דקות פעמיים בשבוע  ₪ 300לחודש.
עלות עבור שעה וחצי פעמיים בשבוע  ₪ 520לחודש.
עלות לקבוצה תחרותית שעה וחצי שלוש פעמים בשבוע  ₪ 750לחודש.
עלות לחוג  45דקות פעם בשבוע  ₪ 200לחודש.
עלות לחוג שעה עגולה פעם בשבוע  ₪ 220לחודש עבור  6-8מתאמנים.
עלות לחוג  45דקות פעם בשבוע  ₪ 300לחודש עבור  4מתאמנים.
תוספת של חצי שעה בכל אימון  ₪ 80לחודש (לשחקנים התחרותיים המתאמנים שעתיים באימון )
עלות יחידת אימון כושר  ₪ 150לחודש.
עלות יחידת אימון כושר פעמיים בשבוע  ₪ 275לחודש.
מבוגרים
עלות לחוג מבוגרים פעם בשבוע  45ד' עד  4משתתפים  ₪ 240לחודש.
מחיר לחוג מבוגרים פעם בשבוע  60ד' עד  4משתתפים  ₪ 300לחודש.
שיעור פרטי  45דק מתאמן  ₪ 180לחודש.
שיעור פרטי  60דק' מתאמן (שעה עגולה)  ₪ 200לחודש.
 .2ביטול פעילות  -הפסקת פעילות מחייבת הודעה בסמס או במייל haddazulay@gmail.com :וזאת עד ל-
 20לחודש כאשר הביטול יחול החל מהחודש שאחרי ההודעה ,שימו לב :אנו ממליצים בנוסף להודעה או במייל
לוודא טלפונית את קבלת ההודעה במס'  0525660282הדס אזולאי.
 .4ימי גשם-
בימים גשומים יש לוודא האם מתקיים אימון סמס או בטלפון.
האימונים שיבוטלו עקב הגשם יוחזרו בתיאום עם הדס אזולאי.
 .5ביטול אימון -משתתף/ת שיעדר מהחוג עקב מחלה /חופשה לא יקבל חזרה את תמורת המפגש בו
לא היה .במקרה והממשתתף/ת חלה במחלה ממושכת (שבועיים לפחות ) הוא ידרש להציג אישור
רפואי וכל מקרה ידון לגופו .
 .6להלן צפי של הארועים על בסיס שנתי :
חודש ינואר – תחרויות ליגה  ,אזוריות ,ארציות וסבב ווילסון
חודש פברואר -מחנה אימון באילת
חופשת פסח -מחנה אימון
חודש יולי -מחנה טניס וספורט
חודש אוגוסט -מחנה אימונים

 .7ערב חג וחג האימונים לא יתקיימו
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חול המועד סוכות יושלמו במהלך חודש ספטמבר ובמהלך אוקטובר  ,חופשת חנוכה ,ופורים
יתקיימו אימונים כרגיל.

עמותת טניס לכולם 2019
החזון
 עמותה שתהווה דגל ומופת לשילוב ילדים עם או בלי צרכים מיוחדים המתאמנים ביחד ולחוד
בטניס.
 חינוך לערכים ,לסובלנות ,קבלת האחר
 מקום שיהווה בית לבעלי צרכים מיוחדים
 סיוע במציאת ספונסרים לשחקנים מצטיינים
 טיפוח ילדים מצטיינים וקידומם בטניס
עמותה שתהווה דגל ומופת לשילוב בעלי צרכים מיוחדים
 העמותה תשלב שחקני טניס בעלי צרכים מיוחדים עם ילדים מכלל האוכלוסיה.
 שילוב ילדים ונערים בתחרויות ארציות בארץ ובעולם עם עמותות שונות כגון :ספיישל אולימפיקס,
איינס...
 שיפור קאורדינציה ,מיקוד ,ריכוז  ,עבודה על מוטוריקה  ,קשר עין כדור ,פיתוח מוטורי  ,שיפור
הביטחון העצמי ,שיפור התקשורת הבינאישית.
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