סבא ג'ק מרכז לטיפול חוויתי משולב
לילדי המגיעי באופ פרטי
הורה יקר,
ילדכ התקבל לרכיבה טיפולית או רכיבה רגילה בחוות סבא ג'ק.
הפעילות ניתנת על ידי מדריכי מוסמכי ומקצועיי .אנו עושי כל שביכולתנו להביא להצלחת
הפעילות ולהשגת התקדמות מירבית של הילדי ,אול ישנה חשיבות מרובה בקבלת שיתו
פעולה ומחוייבות מצידכ ההורי.
הרשמה
 .1במועד הרשמתו יקבע לרוכב יו ושעה קבועי בו יתקיי השיעור.
 .2כל רוכב מחוייב להביא אישור רפואי ואישור הורי המאשר לו להשתת ברכיבה .ללא
אישור לא יוכל ילדכ להתחיל את המפגשי.
נהלי בטיחות
 .1על הרוכבי בחווה למלא אחר הוראות הבטיחות הנהוגות במקו ולציית למדריכי.
 .2על הרוכב להגיע לפעילות לבוש במכנסי ארוכי ונעלי סגורות .ללא לבוש זה לא יתקיי
השיעור ותחויבו בתשלו.
תכני
 .1תכני הטיפולי והשיעורי יקבעו על ידי מדריכי החווה .במהלכ ישולבו ג תכני
עיוניי ופעילויות על הקרקע כמו טיפול בסוסי .תכני אלו הינ שיעורי לכל דבר
וה חלק אינטגרלי מלימוד הרכיבה והידוק הקשר וההבנה בי הרוכב לסוס.
 .2שינוי מתכונת השיעור מפרטי לזוגי תעשה בהמלצה מקצועית של מדריכי החווה .במקרה
של מעבר לשיעור זוגי יתכ שינוי במועד השיעור.
תשלומי
התשלומי יעשו באחת מהדרכי הבאות:
 .1תשלו ב!  9המחאות שינתנו מראש לכל השנה .ההמחאות על ס 560 #ש"ח לרכיבה
טיפולית ו!  480ש"ח לרכיבה רגילה ירשמו ל! 1לכל חודש.
 .2כרטיסי אשראי  9 :תשלומי חודשיי של  * 560לרכיבה טיפולית או  * 480לרגילה.
 .3שיעור שלא שול מראש לא נרש במערכת השעות ולכ לא יוכל להתקיי והשעה
הקבועה לא תשמר.
 .4לקראת סו השנה תיער #התחשבנות על שיעורי עודפי או חסרי.
לוחות זמני ושינויי
 .1על הרוכב להגיע כ! 5דקות לפני תחילת הפעילות בכדי לאפשר לו זמ הסתגלות .איחור של
 10דקות או יותר עלול לגרו לביטול השיעור באותו יו ולחיוב מלא של עלות השיעור.
 .2במקרה של ביטול יש להודיע על כ #לפחות  24שעות מראש ,אחרת יחוייב הרוכב בתשלו.
 .3שיעורי השלמה לאלו שביטלו בזמ או עקב סיבה ידועה מראש כמו חגי וכד' ,ינתנו על
בסיס מקו פנוי או בימי השלמה מרוכזי שיקבעו על ידי החווה .על הרוכב לתא מועד
חלופי.
 .4במקרה של ביטול על ידי החווה ,תנת לרוכב הודעה בטלפו או  SMSוהשיעור לא יחוייב.
 .5משתת אשר לא יופיע לשיעורי כסדר ,נאל ,להורידו מרשימת המשתתפי הסדירי
וא ירצה לחזור ולרכוב יתקבל במידה ויהיה מקו פנוי.
 .6במידה ולא ימצא מועד חלופי במהל #השנה לשיעור שבוטל ,יקבל אותו הרוכב בסו השנה,
במידה ולא נית למצוא מועד חלופי יקבל הרוכב החזר כספי.
אישור ההורי
 .1החווה מבוטחת בביטוח צד שלישי.
 .2אני מאשר בזאת כי ידוע לי שבני/בתי מקבל/ת שיעורי רכיבה או רכיבה טיפולית על
סוסי במקו .ידוע לי כי על א כל אמצעי הזהירות הננקטי על ידכ ולאור הסיכוני
הכרוכי ברכיבה על סוס ,אי זה מ הנמנע כי בני/בתי עלול/ה להפגע במהל #שיעורי
הרכיבה על הסוס ובסמו #לה.
ש ההורה_____________________ :תארי__________ :#חתימה_________ :

