סבא ג'ק –מרכז לטיפול חוויתי משולב
תקנון לבוגרים (תשע"ו)
רוכב יקר,
התקבלת לרכיבה טיפולית או רכיבה רגילה בחוות סבא ג'ק .הפעילות ניתנת על ידי מדריכים
מוסמכים ומקצועיים .אנו עושים כל שביכולתנו להביא להצלחה ולהשגת התקדמות מרבית
הרוכבים ,אולם ישנה חשיבות מרובה בקבלת שיתוף פעולה ומחויבות מצדכם .אתה מתבקש
לקרוא את התקנון בעיון ולחתום בסופו על מחויבותך.
הרשמה
.1

.2
.3
.4

כל רוכב מחויב להביא אישור רפואי המאשר לו להשתתף ברכיבה ,ללא אישור
לא תוכל להתחיל ברכיבה.
למשתתפים ברכיבה טיפולית
שיחת קבלה עם העובדת הסוציאלית של החווה (אינטייק) לפני תחילת הטיפול
הראשון היא תנאי מחייב והיא נעשית בתשלום נפרד של ₪ 170
בסמוך למועד שיחת הקבלה עם העובדת הסוציאלית יקבע לכל רוכב יום ושעה
קבועים בו יתקיים השיעור (=הטיפול).
יש לחתום על טופס ויתור סודיות.

נהלי בטיחות:
 .1על הרוכבים בחווה למלא אחר הוראות הבטיחות הנהוגות במקום ולציית
למדריכים.
 .2על הרוכב להגיע לפעילות לבוש במכנסים ארוכים ונעלים סגורות .ללא לבוש זה לא
יתקיים השיעור ותחויב בתשלום.
 .3מומלץ לרכוש קסדה אישית לכל רוכב מסיבות היגייניות.
תכנים:
 .1תכני הטיפולים והשיעורים יקבעו על ידי מדריכי החווה .במהלכם ישולבו גם תכנים
עיוניים ופעילויות על הקרקע כמו טיפול בסוסים .תכנים אלו הינם חלק מהתהליך הטיפולי
והם חלק אינטגרלי מלימוד הרכיבה והידוק הקשר וההבנה בין הרוכב לסוס ולכן התחלת
השיעור הוא מרגע המפגש בין המטופל והמדריך.
 .2שינוי מתכונת השיעור מפרטי לזוגי או קבוצתי תעשה בהמלצה מקצועית של מדריכי
החווה והעובדת הסוציאלית ובשיתוף הרוכב .במקרה כזה יתכן שינוי במועד השיעור.
תנאי תשלום:

לכל הרוכבים :ללא הסדר תשלום לא יינתנו השיעורים.
את התשלום בכרטיס אשראי ,או בהמחאות ניתן לפרוש על כל תקופת הטיפול.
החווה משאירה לעצמה את הזכות לשנות מחירים ונהלים לפי החלטתה .המחיר החדש –
אם יהיה – לא יחול על שיעורים שתשלומם נפרע ערב השינוי .מועד התשלום לא יאוחר
מה 8-לחודש.

הודעה על סיום או המשך טיפול מעבר לטיפולים המשולמים :יש להודיע חודש מראש
על כוונה לסיים או להמשיך בטיפולים.
לוחות זמנים שינויים וביטולים
.1
.2

.3
.4

על הרוכב להגיע כ –  5דקות לפני תחילת הפעילות בכדי לאפשר לו זמן התארגנות.
במקרה שרוכב לא מגיע באופן עקבי ורציף לשיעורים שנקבעו ומרבה בחיסורים -
החווה רשאית להחליט על הפסקת השיעורים .רוכב שהופסקו שיעוריו וירצה לחזור –
ייכנס לסוף רשימת ההמתנה.
ביטול שיעור מכל סיבה שהיא ע"י הרוכב יחויב בתשלום.
במקרה של ביטול שיעור ע"י החווה ,החווה מתחייבת להחזיר את השיעור והחווה
תתאם עם הרוכב מועד לשיעור חלופי.

אישור הרוכב
 .1אני (שם פרטי ומשפחה)________________________ת.ז_____________ .
גיל ________מאשר בזאת כי קיבלתי תדרוך והסברים בסיסיים לגבי רכיבה על
סוסים ואני מודע לסיכונים הכרוכים ברכיבה ובהימצאותי בחווה ,ידוע לי כי על אף כל
אמצעי הזהירות הננקטים על ידכם ,ולאור הסיכונים כאמור לעיל ,אין זה מן הנמנע כי
אני עלול להיפגע במהלך פעילות זו.
 .2אני מאשר/ת הסכמתי לאמור בתקנון לאחר שקראתי את תנאיו.
תאריך __________________ :חתימה______________________ :
דואר אלקטרוני___________________________________________:
טלפון/פלאפון למסירת הודעות_________________________ :
ניתן להחזיר למזכירות החווה או לשלוח לפקס02-6769425 :

