קובץ נהלים ותקנונים – מועדון השחייה
•תקנון האגודה  -נוהל רישום ותשלומים
•נוהל מוגנות ואיסור הטרדה מינית
•נוהל בית ספר ללימוד שחייה
•נוהל טיפול בתשלומים
•נוהל איסור שימוש באלכוהול

 .1רישום לאימוני/חוגי שחיה/טריאתלון הנו בהתחייבות ל 12 -חודשים.
 .2אפשרות פרישה מוקדמת בתשלום של שוטף" 30 +קנס" שיחול רק על החודשים ספטמבר עד מרץ.
מחודש אפריל אין החזרי תשלום בגין פרישה ולא ניתן יהיה לקבל כספים בחזרה.
 .3בכדי להפעיל סעיף זה ,יש להעביר מייל למנכ"ל העמותה  ravidadv@gmail.comולוודא קבלתו
לפני חודש אפריל.
 .4תשלום לאימונים יעשה הכרטיס אשראי או במזומן מראש או בשקים דחויים  -בפריסה עבור כל 12
החודשים מראש.
 .5זמני האימונים וחלוקה לקבוצות תעשה על פי החלטת המאמנים מתוך התחשבות בטובת השחיין.
 .6ברישום יתווסף תשלום דמי רישום וחברות באיגוד השחייה בסך  ₪ 200שישולם לעמותה וכן 25
 ₪עבור תג זיהוי ,צ'יפ.
 .7במהלך השנה יתקיימו תחרויות ,מחנות אימונים ,אירועים חברתיים ואירועי ספורט לשיפור הכושר
וגיבוש – בתשלום נוסף.
 .8במקרה של מחלה חמורה/אשפוזים/גבס ,יינתן זיכוי בעונה הבאה בגין תקופת המחלה .בכדי להפעיל
סעיף זה יש להעביר אישור רפואי בו יצוין הימים בהם לא יוכל הנפגע להתאמן .מועד תחילת
ההקפאה הנו מועד מסירת המייל ,חרף כל תאריך מוקדם יותר שיהיה רשום ע"ג האישור הרפואי
 .9בקבוצות הלא תחרותיות ,ובחודשים יולי ואוגוסט בלבד ,ניתן יהיה לקבל זיכוי בעת חידוש התשלום
החודשי בשנת האימונים הבאה ,בכפוף להמצאת כרטיס טיסה לפני היציאה מהארץ ובכפוף לאישור
המאמנים ולתקופה שלא תעלה על שבועיים ימים סה"כ.
 .10השחיינים ירכשו בעצמם ועל חשבונם ציוד אישי :בגד-ים ,משקפת ,סנפירים ,מדי אגודה ,כובע
סיליקון וכל ציוד עפ"י החלטת המאמנים.
 .11רחצת השחיינים בתום האימון הנה במלתחות שבשפת הבריכה בלבד .שחיינים שלא מנויים אינם
רשאים להישאר בבריכה/בקאנטרי לאחר אימון ולא ישתמשו בג'קוזי/חדר כושר ללא אישור מראש.
 .12מלווים של שחיינים ,אינם רשאים להיכנס למים בבריכה או להשתמש במתקני בקנטרי ,ויחויבו
בתשלום היה ויעשו זאת.
 .13יש להישמע להוראות צוות המאמנים ,המצילים והנהלת הקנטרי.
*ט.ל.ח - .במקרה של טעות ,רשאי הטועה לחזור בו מטעותו.

הטרדה מינית היא התנהגות אסורה בחוק  -החוק אוסר הטרדה מינית מכל סוג במסגרת העבודה ,במסגרות
הלימודים ובמסגרת האימונים .המטריד צפוי לעונש של עד שנתיים מאסר.
מעשים האסורים :סחיטה לבצוע מעשה בעל אופי מיני ,ניצול יחסי כפיפות או מרות באופן מיני ,מעשה מגונה,
הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ,התייחסויות חוזרות למיניות האדם ,התייחסות מבזה משפילה למינו או לנטייתו
של אדם התנכלות.
על פי החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח , 1998 -הטרדה מינית היא:
סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני
מעשה מגונה
הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ,אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן ,ואולם ,אין צורך
להראות אי הסכמה במקרים אלו :ניצול של יחסי מרות ,תלות או חינוך ,לרבות ניצול של יחסי מרצה/מתרגל –
סטודנט.
התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם ,אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן
התייחסות מבזה או משפילה למינו ,מיניותו ,לרבות נטייתו המינית של אדם ,בין אם הראה שהדבר מפריע לו
ובין אם לאו
פרסום תצלום ,סרט או הקלטה של אדם ,המתמקד במיניותו ,בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם
או לבזותו ,ולא ניתנה הסכמתו לפרסום
למרות הוראות חוק איסור הטרדה מינית ,ידוע לכל ,הובהר והוסכם ,כי מאמן/מדריך רשאי להדגים על
ספורטאי/ת תנועות* .הדגמה זו תתקיים למול קבוצת הספורטאים בבריכה ו/או בסביבתה ו/או בסביבת האימון
ותוך כדי אימון ,מלבד אם הספורטאי/ת ו/או מי מטעמו סרב למגע ו/או להדגמה ,שאז לא יתקיים או יופסק המגע.
בנוסף ידוע והוסכם כי הספורטאים יקיימו מעת לעת טיפולי עיסוי ,מפגשים אישיים עם פסכילוג/ית ו/או
תזונאי/ת.
הספורטאי יהיה רשאי לסרב למפגשים אלו ו/או לדרוש צרוף של ספורטאי/ת נוסף או הורה למפגשים.
קיים איסור להתנכל לספורטאי שסרב למגע או הדגמה או לכל פניה רומנטית ,על רקע פנייה זו.

ספורטאי/ת או עובד/ת שהוטרדו מינית ו/או שנוצל/ה לרעה על רקע מיני על ידי מאמן  /מדריך
 /עובד  /ספק במועדון; מוזמנים לפנות לנציבת הקבילות לענייני הטרדה מינית במועדון ,שהיא
יעל מסילתי ,טלפון.052-4282476 :

קורס לימוד השחייה יתקיים בבריכת גלי רון ,רחוב פדויים  18הוד השרון.
לימוד שחייה הנו בקורס בן  10עד  12מפגשים בני  30עד  45דקות.
במהלך קורס זה ילמדו הרגלי מים ושחיה בסגנון החזה ו/או חתירה.
לאחר תום הקורס ,יוכל התלמיד להצטרף לחוג שיפור שחיה בו ילמדו הרגלי מים ושחיה במספר סגנונות.
עלות הקורס הנו  .₪ 1,500עלות חוג השיפור לחודש ,לאחר סיום קורס הלימוד ,אשר הנו בן מפגש לשני
מפגשים בשבוע –  390עד  ₪ 490לחודש.
קורס השיפור מותנה ברישום והתחייבות עד חודש אוגוסט ,כולל אוגוסט .2023
התשלום עבור קורס הלימוד יבוצע במזכירות האגודה באמצעות כרטיס אשראי או במזומן ו/או שיק לפקודת
"העמותה לקידום השחייה הוד השרון".
אין אפשרות לפרישה מוקדמת מהקורס ואין החזר כספי לפורשים .אי הגעה למפגש לא יזכה במפגש חלופי.
במקרה של מחלה חמורה  /אשפוזים  /גבס ,דמי הקורס בגין תקופת המחלה ,יוקפאו – אין החזר כספי.
על התלמיד להשלים את הקורס עד לחודש ימים ממועד חזרתו לכשירות רפואית ולא יותר משלושה חודשים
ממועד תחילת הקורס.
על התלמידים/שחיינים לרכוש בעצמם ציוד אישי :משקפת ,בגד ים צמוד ,כובע ים לשיער אורך.
רחצת השחיינים בתום האימון הנה במלתחות שפת הבריכה בלבד.
שחיינים שאינם מנויים אינם רשאים להישאר בבריכה ו/או בשטח המועדון לאחר באימון ואינם רשאים לבצע
כל שימוש במתקני המועדון.
מלווים של תלמידים/שחיינים בקורס הלימוד ,אינם רשאים להיכנס למי הבריכה ו/או להשתמש במתקני המועדון.
מלווים שמעוניינים להשתמש במתקני המועדון מחויבים לרכוש כרטיס כניסה במזכירות הקאנטרי.
על השחיינים ו/או מלווים להישמע להוראות הצוות ו/או המאמנים ,ו/או המצילים ו/או הנהלת המועדון.
ככל שתונפק כרטיסיית הקורס – כרטיסיה זו הנה לשימוש משרדי בלבד ומספר הנקובים בה לא יהווה ראיה
לזכות לזיכוי כל שהוא ותוקפה הנו לשלושה חודשים לכל היותר.

הצהרת בריאות:
בתשלום עבור הקורס מתחייב ומצהיר ההורה כי בנו/ביתו נבדק/ה לאחרונה ע"י רופא ונמצא/ה בריא/ה לכל פעילות גופנית
ללימודי שחייה.
מצהיר/ה בזאת ומתחייב/ת להודיע מיידית למדריכי השחייה על שינויי במצב בריאותי.
כל נזק שיגרמו לבנו/ביתו עקב ליקויי במצב הבריאותי בעת לימוד השחייה ,יחול על ההורה בלבד ומועדון הספורט ומדריכי
השחייה לא יישאו באחריות כלשהי לנזקים אלו

 .1כל תקבול שיקבל מועדון השחייה והטריאתלון הוד השרון ישולם לחשבון העמותה
לקידום השחייה הוד השרון ע"ר  58-0491256ויופקד בבנק דיסקונט סניף הבנים הוד
השרון חשבון מספר  .16083העמותה תהיה רשאית להשתמש בגורמי סליקה שיבצעו
את הגבייה עבורה.
 .2תקבולים יתקבלו באמצעות כרטיסי אשראי ,שקים ,מזומנים או העברה בנקאית.
 .3מנכ"ל העמותה יבצע מעת לעת הפקדות של שקים לחשבון העמותה.
 .4שקים שזמן פירעונם דחוי ,ישמרו בכספת העמותה.
 .5מנכ"ל העמותה יהיה רשאי לאשר קבלת תקבול באמצעות זיכוי אצל ספקים ולא בכסף.
 .6מנכ"ל העמותה יהיה רשאי לקבל תקבולים במזומן ולהשאירם בכספת העמותה ללא
שיופקדו לחשבון העמותה וישמשו כקופה קטנה להוצאות העמותה או עובדיה ,כנגד
קבלות ובסך כולל שלא יגדל בכל עת נתונה מהסך של .₪ 30,000
 .7בגין כל יום של שהות מחוץ למדינת ישראל ,בגין ליווי משלחות ו/או שחיינים ,יהיה
מנכ"ל העמותה רשאי לשלם למלווה/מאמן סך של עד  $ 85ארה"ב במזומן .תשלום זה
ישולם במטבע חוץ ,לידי המלווה ישירות ,בגין כל יום של שהות מחוץ למדינה.
 .8מנכ"ל העמותה ינפיק תשלומים בשקים או בהעברות בנקאיות עבור שכר עובדים ,עבור
ספקים ועבור כל חיוב אחר של העמותה .תשלומים אלו יבוצעו כנגד אסמכתא לביצוע
התשלום ,מסמך שיועבר להנהח"ש מעת לעת.

