
 

 

 במוזיאון נחום גוטמן לאמנות  חוגיםנוהלי הרשמה ותשלום ל
 

 *בעמוד הבא טופס הצהרה לחתימה
 

 :מי החוגהטבה לנרש
 (. חוגחודשים )משך ה 3כולל כניסה חינם למוזיאון למשך  חוגמחיר ה

 
 הנחה:  10%זכאים ל

הוריות/לתושבי תל אביב/נכה )יש להציג  שני משתתפים מאותה משפחה או יותר מחוג אחד, אזרחים ותיקים/למשפחות חד־
 תעודה רלוונטית בפגישה הראשונה( 

 שעלותו המוכה מבין השניים, אין כפל הנחות(  חוג)בכל המקרים הנ"ל ההנחה היא על ה
 

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלומים 
  ה:צהר על הההבאים, ולחתום 

 כללי א. 
  ג.חוהיא בשיקול דעת בלעדי של המוזיאון, בין השאר, על פי מספר הנרשמים ל חוגפתיחת וסגירת ה .1
 על ידי המוזיאון יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.  חוגבמקרה של ביטול ה .2
 לא תתאפשר הרשמתו של משתתף החייב כספים למוזיאון.  .3
    ₪.  20באשראי שחזר, יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות ע"ס עבור המחאה או תשלום  .4
של המשתתף, אם הוא פוגע בפעילות   חוגלהפסיק פעילות ב -הנהלת המוזיאון רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי  .5

 השוטפת. 
 התשלום בגין הפעילות יגבה במלואו, בין אם המשתתף השתתף בכל המפגשים, בין אם לאו.  .6
  ע"י המוזיאון, יתקיים במועד אחר.   שיבוטלשיעור  .7
 

 תנאי תשלום ב. 
 יעשה באמצעות שיק/כרטיס אשראי/מזומן.   חוגהתשלום ל .1
 גביית התשלום מתבצעת מראש.  .2
 ה תשלומים שווים ללא ריבית בהתאם לבקשת הלקוח.שלוש או עדהתשלום יגבה בתשלום אחד  .3
 , ולא דרך האתר.בלבדלחנות המוזיאון או בשיחת טלפון לחנות תשלום בתשלומים יתבצע בהגעה  .4
 

 ביטול השתתפות  ג. 
בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר הגשתה של בקשה בכתב במזכירות המוזיאון. ללא הודעה בכתב  .1

 לכל דבר ועניין.  חוגהמשתתף כממשיך בייחשב 
   התשלום במלואו לנרשם. יוחזר  -לא יפתח משיקולי המוזיאון חוגאם ה .2
 בשום מקרה לא יוחזרו תשלומים רטרואקטיבית.   .3
 שיק שנמשך מהבנק.   ₪ עבור  15ביטול השתתפות למשלם בשקים כרוך בתשלום של  .4
 

 קורונה ד. 
המוזיאון פועל בהתאם להוראות משרד הבריאות ובכפוף לתו הירוק. החוגים יתקיימו תוך הקפדה על עטיית  .1

 מסיכות. 
במקרה בו לא ניתן יהיה לקיים את החוג במתכונת פרונטלית עקב הנחיות הממשלה, החוג יתקיים במתכונת   .2

( ככל שהדבר אפשרי, במידה ולא יהיה ניתן לקיימו מקוון והפעילות לא תוחזר במהלך השנה, יוחזר  zoomמקוונת )
 התשלום היחסי בגין השיעורים שהתבטלו.

כניסת המדריכה או הקבוצה כולה לבידוד והפעילות לא תועבר באופן מקוון, יוחזר במקרה בו יתבטל שיעור עקב  .3
 . שיעור שיוחזר לא יינתן זיכוי כספי בגינו. 2022השיעור במהלך השנה ובחודש יולי 



 

 

 

 

 

 

 הצהרה 

 ה לתוכנו.\ה בזאת שקראתי את דף המידע לנרשמים והנני מסכים\הנני מצהיר

 ____ חתימה __________ שם מלא ___________ תאריך ______  

 

 הריני לאשר כי המשתתף/ת בחוג כשיר/ה מבחינה רפואית. ●

 או מסרונים\ת קבלת מידע לגבי החוגים בדואר אלקטרוני ו\אני מאשר ●

 או מסרונים \ת לקבל מידע וחומר פרסומי אודות אירועי המוזיאון והתערוכות בדואר אלקטרוני ו\אני מעוניין ●

 

 5161981-03העברת מסמך זה כשהוא חתום, נא להשיב לפקס הרשמה לחוג מחייבת 

 hug.gutman@gmail.comאו בסריקה למייל  
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