
 
 

 .30.6.2021-בותסתיים  1.9.2020 'גפתח ביום י) ת2020-2021( "אתשפעונת הפעילות 
 החופשות בחוגים תחפופנה את זמני החגים, המועדים וחול המועד בישראל.

 רק לאחר הסדרת הרישום והתשלומים.השתתפות בתכם/בנכם בחוגים תותר 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 תשלום והרשמה
 

 ו בתשלום של החודש הראשון.ייגב₪  50בסך  -דמי רישום  .1
 .(מהמחיר הנמוך יותר) תינתן למשתתף השני מאותה משפחה - 10%בשיעור הנחה  .2
 :רישוםביצוע ה .3

 /9458https://www.loglig.com/Activity/Form לינק יש להיכנס ל  •
 בעסקת תשלומים )ישראכרטיזה, מאסטרקארד, (וכרטיס אשראי ב התשלום יבוצע  •

  תשלום בהמחאות (צ'קים): .4
 .16:30-18:30 ימים א'+ד' ביןרמת אביב ב(רח' סלבדור)  26רח' רידינג  אליאנסבספורט המרכז יש להגיע ל  •
  עד סוף עונת הפעילות חודשב 10בכל  לפקודת מכבי דן קים) דחויותצ'בהמחאות (יש לשלם   •

 

 פעילותהפסקת 
 

 .25.3.2021פעילות אפשרית עד  ה או הקפאתהפסקודעה על ה .1
 . שלאחריו תופסק הפעילות והחל מהחודש ,בחודש 25-עד ל dan.co.il-md@maccabi - לשלוח מייל ליש  .2
 " במייל חוזר.התקבללוודא קבלת הודעה "יש  .3
 . מתנות/שלום בקיזוז ההנחותתתוחזר יתרת ה ,לאחר קבלת ההודעה .4

 

  קורוונה -סגר 
 

 במידה שתהא קיימת הגבלת פעילות מלאה במהלך עונת הפעילות, יוחזרו האימונים בסיום עונת הפעילות.
 במידה ומסיבה כלשהי לא ניתן יהיה להחזיר האימונים, יוחזר התשלום היחסי בסוף עונת הפעילות.

, יבוצע זיכוי בגין תקופות הבידוד בתום שנת הפעילות או השלמת פעילות, בכפוף : במקרה של חיוב כניסה לבידודבידוד
 אסמכתאות ממשרד הבריאות.  להצגת

 

 סיון"ינוהל שעור "נ
 

 om/Activity/Form/9472www.loglig.c  בלינק לאחר מילוי טופס ההרשמה  אחדשיעור "ניסיון" להשתתף בניתן  .1
 תחויבו על שיעור הניסיון. לחוג, באם בחרתם להצטרף .2

 

 מתנת הרשמה
 

  לנרשמים בחודש אוגוסט עד סוף עונת הפעילות טייץ אימוןחולצת מכבי דן ו. 

  חולצת מכבי דן לנרשמים בחודש ספטמבר עד סוף עונת הפעילות. 

 
 מועדון האקרובטיקה וההתעמלות

 (ע"ר) מכבי דן 
 חוגי ההתעמלותבלהורים  דף מידע

  !  ל
 
 

 

 

 

 שימו לב
 שעות האימונים, וכד'ימי ו, לגבי פריסת המרכזים שלנו מידע

 www.maccabi-dan.org מכבי דן  באתרניתן למצוא 
 שעות 48נחזור אליכם תוך אנו ו dan.co.il-md@maccabi לכתובת בכל נושא מיילבנוסף, ניתן לשלוח 

 03-6484728 – . ניתן להשאיר הודעה במשיבון בכל נקודת זמן17:00-19:00בין השעות  'ה ',ג ',מענה טלפוני בימים א
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	מכבי דן (ע"ר)

