רישום ותקנון 2019/20
הורים יקרים!
אנא הקפידו לעבור עם הילדים על הדברים החיוניים להם ,תודה!
חוג הטניס השנה מציע מספר מסגרות אימונים המתאימות לילדים ברמות מתחילים
ומתקדמים מכיתות א' עד יב'.
צוות המאמנים בניהולו המקצועי של אילון לוי ,יעבירו לילדכם את אימוני הטניס בצורה
מקצועית וחינוכית ועם הרבה עידוד,מרץ ,משמעת ,ואהבה למשחק.
אימוני הטניס מתוכננים לפי מערך אימון שבועי ,ובכל שבוע המאמנים יתמקדו בנושא
עיקרי חדש ,מרמת בסיס ועד לרמה מקצועית.
המחירון למסלולים רגילים  :כולל הנחה לרישום מלא של  11חודשים
לנרשמים ל  10חודשים התוספת היא  ₪ 25לחודש.
 פעם בשבוע אימון של  45ד"ק  ₪ 210לחודש כולל כניסות ₪ 2640 ₪ 240
שנתי
 פעם בשבוע אימון של שעה ₪ 220 -לחודש .כולל כניסות  ₪ 2750 ₪ 250שנתי
 פעמיים בשבוע  45דק' ₪ 310 -לחודש .כולל כניסות  ₪ 3740 - ₪ 340שנתי
 פעמיים בשבוע אימון של שעה ₪ 350 -כולל כניסות  ₪ 4180 - ₪ 380שנתי
 מסגרות למתקדמיים יותר ניתן לברר מול אילון.
ההבדל בין מנוי ללא מנוי כפי שמצוין הוא  ₪ 30בחודש עבור הכניסות

לנרשמים חדשים החל מ  20-באוגוסט ועד סוף ספ"ט מחבט מתנה !
ולכל נרשם וממשיך בחוג חולה וכובע מתנה !
ביטולים
יש להודיע על ביטול ההשתתפות בחוג עד תאריך  25של בכל חודש.והביטול תקף
מהחודש שלאחריו,כמו כן ילד שרשום ל  3פעמיים בשבוע ורוצה לרדת לפעמיים בשבוע
במידה וירצה להשאר באותה קבוצה לא יוכל לקבל החזר על ההפרש .
ניתן לקבל החזר כספי רק לעוזבים עד  25למרץ  2020עבור חודשיים
אפריל  ,מאי  ,יוני יולי אין החזרים .דמי ביטול למשלמים בכרטיס אשראי ₪ 50

תשלום:
ניתן לחלק את התשלום עד ל –  11תשלומים.
התשלום הינו באשראי גם דרך הטלפון ,וגם ניתן לשלם בצקים דחויים ל 1 -בכל
חודש.
אח שני מקבל  10%הנחה על הזול מביניהם.
לא יתקבלו במשרד תשלומים של צ'קים בודדים
ניתן לקבל מחבט טניס לניסיון במהלך האימונים הראשונים לאחר מכן יש לרכוש מחבט
אישי.
בימי חורף:
בימים גשומים אנו שולחים סמס על קיום או ביטול האימון.
השלמות על ימי גשם:
במהלך השנה יתקיימו אימוני השלמה בזמן החופשים או בימי שישי בצהריים על כל
האימונים שבוטלו בעקבות הגשם.
ילדים שלא יגיעו לאימוני ההשלמה לא יוכלו להשלימם במועד אחר( .מקרים מיוחדים
יטופלו פרטנית).
ציוד חובה לאימון:
יש להגיע לאימון בצורה מסודרת מחבט טניס ,ביגוד ספורט ונעלי ספורט .ילד שיגיע
בג'ינס או כפכפים לא יוכל להתאמן( .בקיץ נא להקפיד לבוא עם כובע ,בחורף עם טרנינג).
ציוד למכירה:
ניתן לרכוש דרכנו במשרד ציוד טניס מקצועי :מחבטים ,נעליים ,ביגוד ,גריפים ובולמים.
כמו כן ,ניתן לבצע שיזור מחבטים ועוד...
שעות הפעילות:
במהלך חודשי הפעילות משרדנו ,שליד מגרשי הטניס ,יעמוד לרשותכם בימים א-ה בין
השעות .16:00-19:00
נשמח מאוד לשרת אתכם בכל עת ולעזור בכל הנוגע לתחום.

מאחלים שנה מוצלחת וספורטיבית צוות ספורטניס.
ימי האימונים _________________ שעות האימונים _____________

אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר החדש !!!
גם ב –  fוגם באינסטגרם
www.Sport-tennis.co.il

טל 050-6695000 -

תודה ושנה מוצלחת לכולם !

הרשמה לחוג הטניס

מועדון ספורטניס  -ספורטן הוד השרון ,בניהולו של אילון
לוי (מזה  20שנה) מתרחב ומגיע לנווה ירק !
המועדון מציע אימונים לילדים ולמבוגרים בכל הרמות.
המאמן ,בעל ניסיון רב בהדרכה ,יעביר לילדכם את אימוני הטניס בצורה מקצועית
וחינוכית ,עם הרבה עידוד ,מרץ ,משמעת ויחס אישי.
האימונים בקבוצות של  8-9ילדים בדגש על תזוזה ושיפור טכניקה של כל ילד .
פרטי החוג :
חודשים אוקטובר  -יולי כולל 45 ,דק' כל אימון ,פעמיים בשבוע בימי ב' ו -ה'
תשלום:
מחיר חודשי ₪ 270
ניתן לחלק את התשלום עד ל –  10תשלומים.
התשלום הינו באשראי או ב  10צקים דחויים ל 5 -בכל חודש.
אח שני מקבל  10%הנחה על הזול מביניהם.

נרשמים חדשים (ילדים ונוער) יקבלו מחבט מתנה!!!
זמני האימונים ימים ב' ו -ה':
 18:00עד 18:45
כתות א' -
 16:30עד 17:15
כיתות ב' ג' -
 17:15עד 18:00
כיתות ד' ה' -
 18:45עד 19:00
כיתות ו' ז' ח' -

קבוצת מבוגרים כנראה תיפתח בין השעות  19:00ל 20:00
(פתיחת ושעות הקבוצה מותנה בכמות הנרשמים)

