דף מידע לנרשם שנת פעילות 2021-22
ברצוני לברכך על הצטרפותך ל"מרכז להתעמלות ואקרובטיקה".
במרכז מתקיימים חוגי התעמלות קרקע ומכשירים ,אקרובטיקה אווירית ,טרמפולינות ,אקרובטיקה זוגות שלשות ,
ופס אקרובטי ,המיועדים לבנים ולבנות בגילאים  3עד .18
המרכז להתעמלות שם לו למטרה לקדם את הענפים השונים ,להגדיל את מספר העוסקים בהם ולשפר את רמתם.
המרכז מעודד הישגיות ולא תחרותיות ומיועד לכל ילד ובכל רמה.
את מרכז ההתעמלות מנהלת ענבל מאיו ,מאמנת מוסמכת בהתעמלות קרקע ומכשירים ,בוגרת מכון וינגייט.
איתה יאמנו מאמנים ומדריכים אשר מוסמכים מטעם מכון וינגייט ,או מכונים אקדמאים זהים.
הפעילות מתקיימת בקבוצות הנקבעות על פי רמת המשתתפים ולאו דווקא גילם.
מתעמלים בולטים ישולבו בקבוצות נבחרת ובמסלול תחרותי ישתתפו באירועי התעמלות ארציים ובין לאומיים.

א'  -שנת הפעילות:
מערכת החוגים תפתח ב 1-באוקטובר ותפעל עד ה 31-ביולי.

ב'  -הסדרי תשלום:
הגבייה מתבצעת דרכנו  /דרך עמותת "סחלבים"(תלוי באולם אליו נרשמתם)
 .1התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ב 10 -תשלומים .
 .2חיוב חד פעמי של  160ש"ח עבור בגד אימון של שנת הפעילות.
 .3השתתפות במופע סוף שנה  120שקלים ( .במידה ויתקיים מופע)
 .4הנחה בשיעור  5%לאח/ות נוסף/ת ,ו/או חוג נוסף.
ג'  -חופשות:
לוח חופשות יפורסם באתר הבית בתחילת השנה.
ד' – תנאי הפסקת פעילות:
המעוניינים להפסיק את פעילותם מסיבה כלשהי ,יודיעו על כך עד ל 25 -לחודש (.של אותו החודש)
במידה והודעת הביטול תימסר לאחר ה 25 -בחודש ,יפסק החיוב בתום החודש העוקב וההשתתפות בחוג תפסק במועד זה.
החל מ  25 -במרץ ואילך לא יאושרו ביטולים ולא יהיו החזרים .המשתתף יחויב בעלות החוג עד סוף השנה.
מתעמל אשר יעדר מהחוגים עקב מחלה או תאונה חודש לפחות ,יעביר על כך הודעה בצרוף אישור רפואי תוך חודש
מתאריך האירוע .במקרה זה יזוכה תמורת האימונים בהם החסיר.
אנו מקווים כי תפיקו את המרב ותיהנו בהמשך פעילותכם ,וכי בנכם/בתכם ימצא/תמצא אצלנו מקום חם ונעים המסייע
לו/ה בהתפתחותו/ה.
לאורך כל השנה נעביר מידע אודות הפעילות במייל .
בנוסף ,במהלך השנה אנו נפרסם כתבות ופרסומים שונים .לשם פרסום תמונת ילדכם באמצעי התקשורת ,אנו נדרשים
לאישורכם (שימו לב לנושא בדף מילוי הפרטים האישיים).
קורונה – המרכז יפעל בהתאם להנחיות כלל ארציות  /מתנ"ס סחלבים.
אשמח לעמוד לרשותכם בכל פנייה.
המלצה:
בקרו באתר שלנו WWW.ACROBATICA.CO.IL
באו להיות חברים שלנו גם ב-
@ענבל מאיו
@inbalmayo.acrobatica

נשמח אם תשמרו את המספר טלפון שלנו בניידים שלכם.054-4904076 ,
בברכה,
ענבל מאיו

טל' , 08-9265467 :נייד , 054-4904076 :פקס077-4601951 :
www.acrobatica.co.il office@acrobatica.co.il

