נהלי יציאה לסמינר
חבר עמותה יהיה זכאי לצאת לסמינר
בהתקיים כל התנאים הבאים:
שולמו עבורו דמי החבר לשנה הנוכחית -
העובד בעל זכאות.
טופס הרשמה לסמינר ,חתום בידי החבר,
התקבל ואושר על ידי העמותה.
לתשומת ליבך-
משלוח טופס ההרשמה בפקס אינו
מהווה אישור בדבר השתתפות
בסמינר  -יש לוודא קבלת אישור ביום
שלמחרת השליחה .ההרשמה תתבצע
אך ורק באמצעות טופס ההרשמה
ולא טלפונית.
מס' המקומות בסמינר מוגבל  -ההרשמה
לפי "כל הקודם זוכה".
קיום סמינר מותנה במספר משתתפים
מינימלי.
חבר עמותה ,אשר שולמו בעבורו דמי
החבר על פי חלקיות משרה ,זכאי
לסבסוד יחסי בהתאם ,אלא אם ישלים
באופן עצמאי את דמי החבר לפי 100%
משרה.
תוספת מחיר לחבר עמותה יחיד בחדר
זוגי  ₪ 200 -לכל לילה .סידור בן/בת זוג
לחדר הינו באחריות חבר העמותה בלבד.
עבור חבר עמותה יחיד בחדר זוגי ,שאינו
זכאי לסבסוד  -תינתן  10%הנחה מהעלות
המלאה של חדר זוגי.
חבר עמותה יוכל לנצל זכאותו ליציאה
לסמינר אחת לשנה קלנדרית ובתנאי
ששולמו עבורו דמי חבר לשנה הנוכחית.
חבר שלא ניצל זכאותו לסבסוד העמותה
לסמינרים וקורסים ב 4 -שנים האחרונות,
זכאי להשתתף בסמינר מטעם העמותה
בעלות  ₪ 100בלבד ,לכל מלון שיבחר.
 # 24חדשות ומידע

חבר עמותה שאינו זכאי לסבסוד יוכל
לבצע הזמנה שבוע לפני המועד לקיום
הסמינר וזאת  -על בסיס מקום פנוי
בלבד ובמחיר נלווה.

התשלום עבור חדר נוסף עבור נלווים
יהיה באחריות חבר העמותה ויבוצע על
ידי חבר העמותה בכרטיס אשראי .לא
יתקבל תשלום בנפרד מטעם הנלווים!

על חבר שלא קיבל אישור השתתפות
בכתב ,עד שבוע לפני היציאה לסמינר,
לוודא דבר השתתפותו טלפונית ולקבל
העתק של האישור בכתב.

קבלת החדרים במלון מותנית בהצגת
תעודה מזהה עם תמונת החבר ,לא
יתקבל כל מסמך אחר.

ביטול השתתפות בסמינר ,חייב להיעשות
בכתב ויש לוודא הגעתו לעמותה .ביטול
עד  14יום לפני מועד הסמינר  -ללא חיוב.
ביטול  7-14ימים לפני מועד הסמינר -
יחוייב  200ש"ח.
ככל שהודעת הביטול תתקבל לאחר
מכן ,יחוייב החבר בעלות של לילה אחד
לפחות עפ"י מחירון המלון ועפ"י שיקולי
המלון ,זאת בנוסף לדמי הביטול.
ביצוע שינויים בהזמנה קיימת ,ניתן לבצע
עד  7ימי עבודה לפני מועד היציאה
לסמינר בהודעה בכתב בלבד ,שינוי
שיבוצע לאחר מכן יחוייב ב 100 -ש"ח דמי
שינוי.
חלה חובת דיווח בטופס ההרשמה על כל
ילד ו/או תינוק שנלווה לסמינר ,לא יחול
ביטוח על ילד/תינוק שלא דווח והעובד
יידרש לשלם את מלוא המחיר .התשלום
יתבצע באמצעות העמותה בלבד.
חל איסור מוחלט להעביר זכות יציאה
לאדם אחר .במקרה של העברה יחוייב
המחיר המלא עפ"י מחירון בית המלון
(ללא סבסוד) וינקטו צעדי משמעת
מטעם העמותה.
חבר עמותה זכאי להזמנת חדר אחד
בלבד עבורו ועבור בני משפחתו .הזמנת
חדר נוסף ,עבור נלווים ,לרבות ילדיו של
אותו חבר מצריך אישור מיוחד שבוע
לפני מועד היציאה ויהיה על בסיס מקום
פנוי בלבד.

ההשתתפות בהרצאות הנה חובה  -חבר
שלא ישתתף בהרצאות יחויב במחיר
מלא ע"י העמותה.
יש להגיע להרצאות בלבוש הולם.
לא תורשה כניסת ילדים להרצאות ולא
תתקבל כל סיבת היעדרות מהרצאה.
יינתן יתרון קבוצתי לקבוצות הומוגניות,
שיצאו לסמינר במהלך החודשים
ספטמבר  -מרץ (לא כולל חגים)  -סבסוד
לאוטובוס להקפצות הלוך ושוב .מותנה
במינימום  45נוסעים לאוטובוס אחד.
מודגש ומובהר בזאת לתשומת לב
החברים ,כי בקשות מיוחדות בנוגע
לסוג החדר ,גודל החדר ,איכות החדר,
רמת החדר ,מיקום החדר במלון (קומה,
כיוון) ,קיומה או היעדרה של דלת
מקשרת בין חדרים ,עזיבה מאוחרת
של חדרים בשבת ,איכות האוכל ,איכות
השירות במלון ,מתקני המלון וכיו"ב,
ככל שיהיו ,אם יהיו ,ייבדקו אך ורק
בעת הקבלה למלון מול משרד הקבלה
של המלון .העמותה לא תהיה מחויבת
בשום מקרה בנוגע לבקשות מהסוג דנן
והן אינן באחריות העמותה!
עפ"י החלטת הנהלת העמותה ,לא
יתקבל תשלום באמצעות הוראה לניכוי
מהשכר.
נהלים אלו מגובשים בכפוף לשינויים
ובהתאם להחלטות הנהלת העמותה כפי
שיתקבלו ויפורסמו מעת לעת.
האמור מתייחס לזכר ונקבה כאחד.

