יום שלישי  04ספטמבר 2018

מכבי הוד השרון כדורסל
חוזר רישום ותשלום מחלקת נוער/נערות – לעונת המשחקים 2018/19
הורים יקרים שלום רב !
אנו שמחים לפתוח את עונת הכדורסל 2018/19
אימוני הקבוצות החלו בתאריך  26/08/2018ויימשכו  10חודשים.
עלות הפעילות:
• שחקני מחלקת נוער  ₪ 420 -לחודש (שחקני שכבת כיתת י"ב יחויבו ב ₪ 390 -לחודש)
• שחקניות מחלקת נערות  ₪ 380 -לחודש.
• תשלומים עבור אימוני אתלטיקה ופעילות בחדר כושר ייגבו בנפרד בתחילת פעילותם
• שחקן/נית אשר משתתפים בפרויקט חטיבות הביניים השחר ועתידים יחויבו בנוסף בסכום של  150ש"ח לחודש.
עלות הפעילות לכל נרשם כוללת:
✓ סט בגדי משחק
✓ תיק
✓ אגרת שימוש במתקנים
• ביטוח ושירות רפואי:
הנהלת המועדון מפעילה ביטוח לשחקנים
(רצ"ב עיקרי השירות הרפואי)
עלות דמי הביטוח לעונה₪ 210 :
אפשרויות תשלום:
• באמצעות רישום מקוון בכתובתhttp://cmpt.co.il/default_dep.aspx?cid=115 :
קישור לרישום המקוון נמצא גם באתר המועדון www.hhbb.co.il
• באמצעות כרטיס אשראי (ניתן להסדיר טלפונית ב 10-תשלומים ללא ריבית) בטל' המשרד.09-7455963 :
• באמצעות המחאות (עד  10תשלומים) במשרד המועדון באולם "עתידים" ,רח' יאנוש קורצ'אק.
• במזומן במשרד המועדון באולם "עתידים" ,רח' יאנוש קורצ'אק.
שעות הפעילות של המשרד :ימים א' – ה'  18:00-09:00 :יום ו'  12:00 – 09:00 :טל' משרד09-7455963 :
• ניתן לשלוח מייל עם פרטים לכתובות דואר אלקטרוניmachhbball@gmail.com :
ו/או להשאיר הודעה במענה הקולי ונחזור אליכם בהקדם להסדרת התשלום.

** שחקנים אשר תשלומם לא יוסדר עד  14/9/18לא יורשו להמשיך ולהתאמן **
החזר כספי:
• שחקן אשר יפסיק פעילותו במועדון עד חודש פברואר  2019יחויב עבור חודש פעילות נוסף.
• מחודש מרץ  2019לא יוחזרו תשלומים בגין הפסקת פעילות.
• שחקן שהחל פעילות מינואר  2019יחויב בתוספת חד פעמית של  250ש"ח עבור דמי רישום ,ביגוד וביטוח
• התאריך הקובע את הפסקת הפעילות הוא יום קבלת הודעה מהורים במשרד המועדון.

הנכם מוזמנים לבקר באתר המועדון ובדף הפייסבוק ולהתעדכן בלוחות האימונים והמשחקים ,לעקוב אחר תוצאות
המשחקים ,סיקורי משחקים ולהתעדכן בחדשות המועדון והקבוצות.
אתר האינטרנט של המועדוןwww.hhbb.co.il :
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שחקנים והורים מתבקשים לנהוג בהתאם לתקנון העמותה( .ניתן להוריד קובץ תקנון מאתר המועדון)
בברכת עונה ספורטיבית מהנה ומוצלחת!
מוע דון הכ דו רס ל מכ בי הו ד ה ש רון
טל' 09-7455963 :פקס09-7432580 :
machhbball@gmail.com

קולעים מהלב מכבי הוד השרון כדורסל
משרד :רח' יאנוש קורצ'אק הוד השרון טלפון • 09-7455963 :פקס • 09-7432580 :זמני פעילות המשרד :א' – ו' 09:00-15:00
 • http:// www.hhbb.co.ilדואר אלקטרוניmaccbihh@gmail.com :

