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 חברים יקרים, 

עמותת אתגרים חרטה על דגלה פיתוח, קידום והרחבת הפעילות עבור אנשים עם מוגבלות.  

משכך, בשנים האחרונות העמותה השקיעה כספים רבים בשיפור איכות השירות, התשתיות, 

 הציוד וטיב הפעילות.  

במסגרת התוכניות יורחבו פעילויות החוגים על מנת לאפשר ליותר אנשים להנות מפעילות  

 תה. העמו

אנו מזמינים את כלל החברים לקחת חלק פעיל בקידום פעילותה של אתגרים, בהצעת 

הפעילות ובכל נושא שיכול לאפשר את המשך הפעילות   להרחבתרעיונות לשיפור השירות, 

 למען אנשים עם מוגבלות בארץ. 

 

תאונות ביטוחי הפעילות של העמותה הם ביטוח צד ג' וביטוח אחריות מקצועית. אין ביטוח 

 אישיות. 

 

 

 דמי חבר בעמותת אתגרים 

 

עלות הפעילות של עמותת אתגרים הינה יקרה מאוד והיא כוללת רכישה ואחזקה של ציוד,  

 הכשרת מדריכים ומתנדבים ושמירה על האיכות המקצועית. 

דמי החבר הנדרשים פעם בשנה, הם חלק חשוב מהתקציב אשר עוזר לכולנו להגשים את 

 הרעיון שעומד בבסיס העשייה של העמותה ולהוציאו לפועל בצורה מיטבית.    

יכול לקחת חלק בחוגים ובפעילויות העמותה, בנוסף יש לו זכות לבחור ולהיבחר    חבר עמותה

 (. 1העמותה סעיף לוועד המנהל של העמותה )עפ"י תקנון 

  10%חבר המשתתף בחוג מסוים יותר מפעם בשבוע או בוחר חוג שני,  זכאי להנחה של  

 על כל חוג נוסף.   20% -החוג השני ומעלות 

יכול להשתתף ללא תשלום באירועי העמותה כדוגמת האירוע השנתי לחברי ומתנדבי   חבר 

 .  ועוד המרוץ ע"ש שניאור חשין,  לזכר אמיר רוסומשט  ,תקווההעמותה, גלגלים של 

לעמותה באירועים חיצוניים כגון סובב   הניתנותחבר עמותה יקבל את ההנחות המיוחדות 

 . כנרת, מרתון ת"א, מרוץ חבר ועוד

 כל חבר עמותה יקבל חולצת אתגרים.

 

 

 . נהלי התשלום

 

            על מנת לקחת חלק בפעילות העמותה המסובסדת עליך להיות חבר רשום בעמותה.  .1

 ₪.    150עלות ההרשמה לחברות הינה 

 תשלום זה ישולם במלואו ללא קשר למועד הרישום. אין החזר על תשלום זה.  
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או   או חברים שיש להם אפוטרופוס פעילויותהמצטרפים ל 21חברים עד גיל  .2

, ישלמו דמי חבר מופחתים בסך תהמתנהלים כלכלית מול העמושאינם נרשמים 

100    .₪ 

.  לדצמבר 31לינואר ועד  1 -מלפי שנה קלנדרית דהיינו ההרשמה לחוג הינה  .3

 במקרים מיוחדים יש לפנות לרכז.         

על הפסקה בפעילות החוג    לפחות שבועיים  חובה להודיע בכתב -ביטול הרשמה .4

החל מתחילת החודש הבא אחרי  ויבוצע  או זיכוי  דרך מדריך החוג. החזר כספי

 קבלת ההודעה.  

פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנים במספר מינימלי של משתתפים. העמותה  .5

 יינתן החזר כספי.  ךרשאית לסגור חוג, או לחילופין לאחד קבוצות. במידת הצור

אי השתתפות בפעילות באופן חלקי או מלא אינה משחררת את המשתתף מתשלום  .6

 חוג. מלוא מחיר ה

במידה ומזג האוויר לא מאפשר פעילות בחוץ תתקיים במידת  , כלל הפעילויותב .7

 , ולא תבוטל הפעילות.האפשר פעילות חלופית

חברים החייבים כספים לעמותה לא יורשו להירשם בפעילויות העמותה עד להסדרת  .8

 החוב.

חבר/ה שזקוק/ה להנחה בעלויות החוג מוזמן לפנות לרכז החוג. ניתן להגיש בקשה  .9

 להנחה עד חודש ימים ממועד ההרשמה. העמותה לא מתחייבת להיענות לבקשה.

 תקציב ההנחות מוגבל בהתאם ליכולת העמותה.

מפגשים   45מוגדר כפעילות אחת בשבוע. העמותה מחויבת לעד   -חוג שבועי .10

מפגשים,  יינתן זיכוי לשנת  40בשנה. אם מסיבה כלשהי לא יתקיימו לפחות  

 הפעילות הבאה.

או   , תשלום בביטהעברה בנקאית הוראת קבע, בכרטיס אשראי,תשלום יתבצע ה .11

אין  שווים )בחודש ינואר(תשלומים  12 -בצ'קים דחויים מראש לכל השנה. עד

 . אפשרות לתשלום במזומן 

לשלם בצ'קים דחויים יעבירו את הצ'קים לידי המדריך/רכז,   חברים המבקשים

 רישומם יושלם לאחר הפקדת הצ'קים ואישורם. 

למצטרפים שלא בתחילת השנה יגבה תשלום יחסי עד לסוף השנה למעט דמי חבר  .12

 .2שישולמו בהתאם לסעיף 

ארגומטריה נדרשת מראש מכל המשתתפים הלוקחים חלק באירועים  בדיקת  .13

 תחרותיים. 

אין החזר מפגשים או כספים בגין היעדרות המשתתף )אלא במקרים מיוחדים(,   .14

למעט במקרים מיוחדים שיאושרו ע"י העמותה. במקרה של מחלה או פציעה של 

שורים שלא יגיעו  מעל חודש, יש להמציא אישור רפואי תוך חודש מיום ההיעדרות. אי

 במועדם, לא יתקבלו! 

 .ותשלוםללא התחייבות  מתעניין/ פונה חדש זכאי לפעילות התנסות אחת .15

העמותה תממן מדריך והובלת ציוד לאירוע שיוגדר  –השתתפות באירועי אתגרים  .16

כאירוע עמותתי. ההרשמה לאירוע הינה באחריות המדריך/הרכז. ההגעה לאירוע 

 הינה עצמאית.
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