
טופס הרשמה ונהלים לנבחרת טיפוס
)2019-2020לשנה"ל תש"פ (

 על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי
הרישום והתשלומים הבאים:

משך הפעילות:א.

).1/7/2019-30/6/2020 חודשים (12הפעילות השנתית נמשכת 

כללי:ב.

כל משתתף חייב באישור הורים חתום. ניתן לחתום בעת ההרשמה..1

ציוד נדרש:.2

נעלי טיפוס - חובה.א.

בקבוק מים.ב.

שק מגנזיום - רצוי.ג.

 האימונים יתקיימו כרגיל בזמן חופשות בית הספר. אנו מייחסים חשיבות רבה.3
 להמשכיות ולרצף. יוצאי הדופן מצויינים בטבלת פעילות החוגים בחגים וחופשים

המופיעה באתר טיפוס אורבני.

אימוני הנבחרות מתקיימים בימי ג' על פי קבוצות גיל (שנתונים)..4

כניסה לנבחרת תתאפשר באחד משלושת המסלולים הבאים:.5

מטפסים מנבחרות של שנה קודמת - אוטומטית.א.

לאחר עמידה במיונים לנבחרת שייערכו בסוף חופשת הקיץ.ב.

לאחר עמידה במבחן התאמה לנבחרת (אישי) שייערך למבקשים להצטרף.ג.

ההשתתפות בנבחרת כוללת מנוי לטיפוס אורבני..6

 ההשתתפות בנבחרת כוללת אימון חוץ אחד בחודש. אימוני החוץ נערכים בקירות.7
אחרים ובמצוקים ברחבי הארץ.

 השתתפות בנבחרת מחייבת השתתפות בארבע תחרויות לפחות במהלך השנה..8
הרשמה דרך עמותת טיפוס אורבני - בולדרינג רחובות והסביבה. מועדי התחרויות יפורסמו

במהלך השנה.



מחיר:ג.

₪ על אימוני חוץ).₪300 לחודש+₪355 (4560 חודשים: 12מחיר ל-.1

₪ על אימוני חוץ.₪300 לחודש+365 חודשים או פחות: 11מחיר ל-.2

המחיר כולל:.3

.30/6/2020אימונים+מנוי מיום ההרשמה עד א.

אימון חוץ - פעם בחודש.ב.

תשלומים נוספים:.4

 חברות במועדון בולדרינג טיפוס אורבני (ע"ר) - ודרך כך באיגוד הטיפוס הישראלי:א.
₪.282המחאה לפקודת מועדון טיפוס אורבני - בולדרינג ע"ס 

דמי השתתפות בארבע תחרויות לפחות במהלך השנה (מחיר ההשתתפות נקבע עלב.
ידי האיגוד וישולם עם פרסום מועדי התחרויות).

תנאי תשלום:ד.

 התשלומים לנבחרת ייעשו עם ההצטרפות, באמצעות צ'קים דחויים או בתשלומים.1
באשראי מיום ההצטרפות ועד סוף שנת הפעילות.

אין אפשרות לשלם מדי חודש..2

ביטול השתתפות:ה.

 ₪ לחודש) ויחולו דמי365במקרה ביטול באמצע השנה יחול חיוב על שנה חלקית (לפי .1
.בנוסף לחודש בו הודיעו על הביטול₪) 365ביטול של חודש אחד (

אין החזר עבור תשלום על אימוני חוץ..2

אין החזר עבור דמי חברות באיגוד ותחרויות..3

אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית..4

קראתי ואני מסכים לכל התנאים:

שם_________________    חתימה_________________     תאריך_________________

שם הילד_________________     תאריך הרשמה_________________

תשאף גבוה - תגיע רחוק


