חוזר הנחיות רישום ותשלום לשנת הפעילות תשע"ג )(2012-2013
להורי שבט רגבים חזק !
אנו עומדים בתחילתה של שנת הפעילות תשע"ב שתימשך לאורך שנת הלימודים כולה.
תנועת הצופים היא תנועת הנוער הממלכתית היחידה בישראל ,ואינה משויכת לשום תנועה פוליטית .הפעילות
מושתתת על חינוך לדמוקרטיה ,פלורליזם ,הכרת הארץ ולערכים כמו אזרחות טובה ותרומה לקהילה .התנועה
מחנכת ומעודדת למנהיגות צעירה ונותנת לחניכיה ופעיליה את הכלים וההזדמנויות לכך.
הצוות החינוכי והבוגר בתנועת הצופים כפוף לכל נהלי הבטיחות והביטחון על פי הנחיות משרד החינוך.
כחלק מן הפעילות השוטפת ,שבט רגבים מציע ימי פעילות קבועים לאורך רוב ימות השנה ,בימים ג' ו -ו' ,וכן
פעילויות נוספות המהוות נקודות ציון לאורך השנה  :טיולים להכרת הארץ ,טקסים ואירועים על פי לוח השנה,
ימי שדאות וטבע ,קורסים וסמינרים חינוכיים ,פעילות התנדבותית וקהילתית ומחנות צופים.
תשלומים :
הפעילות השוטפת בשבט כרוכה בתשלום שנתי עבור  :כח אדם מקצועי ,ציוד לפעילות שוטפת ,העשרות
וסמינרים למדריכים ,חומרי הדרכה ,אירועים שבטיים ,טקסים ,ימי מחנאות וביטוח שנתי.
המחיר לפעילות שנתית כוללים  :דמי חבר בתנועה ,ומיסי שבט )בכפוף למדיניות התשלומים האחידה(.
חניכי ד' – ט' .₪ 690 :

שכב"ג .₪ 450 :

* בגין השתתפות במפעלים השונים )טיולים ,מחנות ,קורסים ,מחנות וכו'( יגבה תשלום נוסף !
ניתן לשלם בכרטיסי אשראי או בהמחאות עד  3תשלומים ללא ריבית.
את ההמחאות יש לרשום לפקודת "שבט רגבים" לתאריכים החל מה 15/9/12 -ולמחצית כל חודש עוקב.
טבלת תשלומים )ע"פ מדיניות תשלומים אחידה( :
שכבות

המועד בו נרשם החניך

גובה התשלום השנתי

ד'  -ט'

ספטמבר  -דצמבר )עד לסיום טיולי חנוכה(

₪ 690

ד'  -ט'

דצמבר לאחר טיולי חנוכה עד מרץ/אפריל )עד למימונה(

₪ 490

ד'  -ט'

מרץ/אפריל )החל מהיום שלאחר המימונה( עד יולי

₪ 280

י'  -יב'

ספטמבר  -דצמבר )עד לסיום טיולי חנוכה(

₪ 450

י'  -יב'

דצמבר לאחר טיולי חנוכה עד מרץ/אפריל )עד למימונה(

₪ 320

י'  -יב'

מרץ/אפריל )החל מהיום שלאחר המימונה( עד יולי

₪ 200

הנחות אחים :
תינתן הנחה של  %10רק בין אחים בשכבה הצעירה )ד'-ט'( ,על הסכום הנמוך מבין השניים.

ביטולים החזרים:
•

יש להודיע על ביטול רישום של חניך/ה לפעילות אך ורק בכתב למרכז/ראש השבט.
אין לבצע ביטול אצל המדריכים.

•

אין החזר כספי בגין תשלום עבור דמי חברות בתנועה בסך .₪ 260

•

באחריות ההורה להודיע למרכז/ראש השבט בכתב על ביטול השתתפות בפעילות בצופים.

•

הודעה בדיעבד תחשב מיום הקבלה בפועל.

טבלת החזרים למשלמים תשלום מלא )בתחילת השנה( :
סכום ההחזר בש"ח

סכום ההחזר בש"ח

לשכבה הצעירה וצמי"ד

לשכבה הבוגרת

ספטמבר

החזר מלא

החזר מלא

אוקטובר

₪ 430

₪ 150

נובמבר

₪ 380

₪ 130

דצמבר

₪ 340

₪ 110

ינואר

₪ 300

₪ 90

פברואר

₪ 260

₪ 70

מרץ

₪ 220

₪ 50

חודש מסירת הביטול

•

הודעת ביטול לאחר  - 31/3/2013לא ינתן החזר כספי !

•

למשלמים תשלום מופחת )הרשמה מאוחרת( יוחזר סכום יחסי בהתאם.

אי השתתפות במפעל )טיול וכדומה( :
•

הודעת ביטול בכתב עד למועד סיום ההרשמה – יינתן החזר כספי מלא.

•

הודעת ביטול בכתב לאחר מועד סיום ההרשמה ועד היציאה בפועל – יינתן החזר כספי של  80%רק עם
אישור רפואי מתאים שיימסר למרכז לפני מועד היציאה.

•

הודעת ביטול בכתב לאחר מועד סיום ההרשמה ועד היציאה בפועל ללא אישור רפואי מתאים – החזר
של  50%בלבד.

•

אי הודעה בכתב על ביטול השתתפות עד למועד היציאה – לא יינתן החזר כספי.

