תקנון שנת תשפ"ב
הרשמה ותשלום:
 .1תינתן הנחת תשלום של  10%לילדה שנייה ו 15% -לילדה שלישית.
 .2משך כל פעילות הוא כ 180-דקות.
 .3בכל תכנית יתקיימו מפגשים סדירים החל מה 24.10.21-ועד ה( 9.6.21-בהתאם לשנת הפעילות
והסילבוס השנתי) .בחלק מימי הפעילות יתקיימו סדנאות העשרה ו/או סיורים.
 .4פתיחת פעילות מותנית במינימום  10משתתפות משלמות.
 .5קווין בי רשאית להפסיק הרשמה של משתתפת באם לא עמדה בתנאי ההרשמה והתשלום ,לאחר
התראה להורים.
 .6קווין בי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותה של כל משתתפת עקב בעיית משמעת או
בגין פגיעה בפעילות השוטפת ולאחר שיח עם ההורים.
 .7במידה והפעילות תבוטל על-ידי קווין בי יועבר החזר כספי יחסי לכמות המפגשים שנעשו עד
למועד הביטול.
 .8קווין בי תהיה רשאית שלא לקיים פעילות בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטתה ,כגון:
מלחמה ,פגעי מזג אוויר וכד' .במקרים אלו ,לא יוחזר תשלום בגין אי קיום הפעילות.
 .9במידה ולא יוכלו להתקיים מפגשים בעקבות מגיפת הקורונה או הנחיות פיקוד העורף ,קווין בי
ממשיכה לפעול במתכונת היברידית בהתאם להנחיות ובאופן סדיר.
ביטול:
 .10על כל ביטול הרשמה לתכנית יש להודיע מראש ובכתב למיילqueenb.program@gmail.com :
וכן לרכזת המוקד .בקשה לביטול שלא תגיע בכתב כדין לא התקיימה.
 .11במידה וביטול הרשמה לפעילות יעשה עד למפגש השלישי (לא כולל) יינתן החזר מלא
וישולם באשראי .עד  30יום מיום תחילת התכנית ,דמי הביטול יעמדו ע"ס  100ש"ח וישולמו
באשראי .ביטול הרשמה לאחר מועד זה יעשה בהתראה של  30יום עד ל 03.2.22-ויעמוד על
 .50%לאחר מכן לא ניתן לבטל הרשמה ולא יינתן החזר.
 .12תאריך אחרון לביטול הרשמה הינו  .3.2.22לאחר תאריך זה לא יתקבלו ביטולים או החזרים
כספיים.
 .13התשלום בגין הפעילות הינו חודשי ומשתתפת לא תזוכה בגין השתתפות חלקית במהלך החודש.
 .14לא תתקיימנה פעילויות בימי חופש של משרד החינוך בכפוף ללוח חופשות בתי הספר ,תשפ"ב,
כפי שמפורסם בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

פרטיות:
הנתונים אותם מסרו המשתמש.ת בעת הרישום ו/או בעת ביצוע פעולות אחרות באתר ,ישמרו
במאגר מידע שמנהלת קווין בי ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א –  .1981יובהר ,כי
המשתמש.ת לא חייב.ת על-פי חוק למסור פרטי מידע אישי ,אולם בלא למוסרם לא יוכל
המשתמש.ת לבצע פעולות עבורן נדרש המידע האישי.
אחריות:
קווין בי מתחייבת לקיים את הפעילות עבורה הלקוח.ה משלמ.ת בעת הרישום ,בתנאי והתקיימו
התנאים לקיום פעילות ,כפי שכתוב בסעיף  4ובהתאם לסילבוס השנתי שיפורסם להורים בתחילת
שנת הפעילות .חניכות רשומות מבוטחות על ידי קווין בי לכל משך הפעילות בזמנים המוגדרים על
ידי התכנית.
שימוש בתוכנת לימוד:
בעת אישורך את תקנון זה הנך מאשר/ת כי קראת את תקנון התוכנה "( Juno.co.ilהתקנון") והינך
מאשר/ת לביתך את השימוש בה ,בהתאם לצרכי הפעילות ולמען התקדמותה הלימודית.
אישור צילום:
בעת אישורך את תקנון זה הנך מסכימ/ה ומאשר/ת לפרסום תמונות של בתך באתר האינטרנט
ו/או בכל מדיה אחרת לצורך פרסום ושיווק על ידי קווין בי (ע"ר) ("העמותה") לפי שיקול דעתה,
וכי העמותה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה עקב שימוש של צדדים
שלישיים כלשהם בתמונות ו/או קטעי וידיאו; הסכמתך לפרסום כאמור לעיל לא מזכה אותך ו/או
את בתך בקבלת תמורה כלשהי ,כספית או אחרת; ו-הסכמתך זו אינה מוגבלת בזמן ,אולם ניתנת
לך הזכות לבקש מהעמותה שלא לעשות שימוש בתמונות ו/או קטעי הוידאו האמורים ,ובלבד
שניתן לעמותה זמן סביר להסיר אותם ,וככל שבשליטתה לעשות כן .לפניות בנושא זה ניתן לכתוב
למייל המצורף מטה.
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אני מאשר/ת שקראתי את התנאים ובזאת נותן/ת את הסכמתי אליהם

