12.9.2020

עדכונים בנושא תקנון שיעורים וחוגים מרכז קהילה "חבל אילות" )מתנ"ס(
בנושא הקורונה
כללי:


מרכז קהילה "חבל אילות" פועל בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הסגול
להתמודדות עם מגיפת הקורונה.



ההנחיות מחייבות את כל משתתפי הפעילויות .ללא עמידה בהנחיות המדינה ,לא
נוכל לאפשר השתתפות בפעילות המרכז.



שנת הפעילות למבוגרים ולתלמידי כיתות ה' -יב' החלה ב1.9.2020



שנת הפעילות לתלמידי א'-ד' תחל אחרי חגי תשרי החל מ15.10.2020



השתתפות בפעילויות ובחוגים מותנית ברישום ובהסדרת התשלום.
במידה וישנו חוב למרכז הקהילה ,יש להסדיר את החוב טרם הרשמה לפעילות או
חוג.



מרכז הקהילה שומר על זכותו לסגור חוג עקב פרישת חלק מהמשתתפים



מרכז הקהילה שומר על זכותו להגביל את מספר המשתתפים בכל פעילות ולסגור
את ההרשמה לפעילות לפי מספר המשתתפים המקסימאלי שייקבע על ידו.



מרכז הקהילה שומר על זכותו להפסיק השתתפותו של אדם אשר התנהגותו תפגע
במהלך התקין של הפעילות.



תכנית הפעילות נקבעת ע"י מנהלי התחומים וניתנת לשינוי רק על ידם ובהחלטתם.



במידה והפעילות השוטפת תיקטע בשל מגפת הקורונה ,מרכז הקהילה חבל אילות
שומר על זכותו להחליף את מועד החוג או לבצעו במרוכז או באמצעים טכנולוגיים
אלו ואחרים .השיעורים שיינתנו יהיו חלק מתוכנית החוג ולא יתקבל זיכוי עבורם.



במידה והפעילות לא תתקיים באמצעים השונים ולא תהיה ברירה אלא לבטלה,
יתבצע זיכוי למשתתף.



באם יכנס המדריך/ה או המורה לבידוד בעקבות הקורונה ,יוחזרו השיעורים במהלך
השנה ובאם לא יצלח ,המשתתף יזוכה.



משתתף שיאלץ להפסיד בעקבות הקורונה שלושה שבועות רצופים של חוג ,יקבל
זיכוי על התקופה שלא היה נוכח .זאת בצמוד להבאת אישור רפואי.

מתווה להתנהלות בחוגים ,ספורט ופעילויות:



יש להעביר הצהרת בריאות יומית לכל משתתף



הכניסה למתחם הפעילות למשתתפים בלבד )אלא אם אושר אחרת(



עטית מסיכה בהתאם להנחיות לפני החוג ואחריו )ספורט ומחול(



חובת המשתתף בעטית מסיכה בחוגים שאינם במאמץ גופני



ציוד אישי יחוטא לאחר השימוש



על המשתתף להצטייד בבקבוק שתיה אישי ,מגבת אישית וציוד נדרש נוסף



יש להקפיד על חיטוי וניקוי הידיים.



בכל פעילות תהיה בדיקת נוכחות



בכל פעילות יש להקפיד על  2מטר בין אדם לאדם מלבד בפעילות ספורט
המחייבת מגע

