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 .2020קבוצות, קיץ  –קורס לימוד שחייה 
 )בריכת משגב( 2020להלן פרטים לגבי קורס קבוצתי ללימוד שחייה, קיץ 

 פרטי הקורס: 

 12.7.20: יום ראשון, מועד תחילת הקורס ●

 שבועות(  6שיעורים ) 12)פעמיים בשבוע( וימשך  ראשון ורביעיהקורס יערך בימים  ●
 דקות. 30. כל שיעור בן  19:00 ועד 16:00בשעות החל משעה 

 ילדים עם מדריך, הנמצא עם הילדים במים  5-הקורס נערך בקבוצות של עד ●
 ילדים( 6עד  –)בקבוצות מתקדמות 

 את הקורס יעבירו מדיריכם מוסמכים בעלי ניסיון מאגודת השחייה משגב ●

 )מסיימי גן חובה, כיתות א' ב'( 5-8הקורס מתאים לילדים בגילאי  ●

 
 :מחירים

 לקורס שתי אפשרויות מחיר:

 ₪. 650מחיר לבעלי מנוי קיץ משפחתי במועדון כפרי משגב :  .1

 ₪. 850מחיר רגיל:  .2

** התנאי לקבלת המחיר המוזל הינו ביצוע תשלום במועדון הכפרי למנוי משפחתי טרם ההרשמה 
 לקורס.

 
 מטרות הקורס:

 .ביצועי הילד במים, ביחס ליכולתו היוםלימוד יסודות השחייה, הקניית ביטחון והרגלי מים ושיפור  ●
 הקבוצות יחולקו על פי רמות הילדים:

 = לימוד בסיס השחייה . 3= ביסוס הרגלים ותחילת לימוד,  רמה  2= הרגלי מים,  רמה  1רמה 
 הרמות יקבעו ביום המיונים. כל קבוצה תעבוד עפ"י הקצב המתאים לה, בהתאם לרמתה

הקורס, תלויים מאוד ביכולותיו בתחילת הקורס ובכישורו הצלחתו של הילד לשחות בסיום 
 האינדיבידואלי.

לחלק מהילדים, יתכן ויהיה זה קורס להרגלי מים בלבד וחלק מהילדים יוכלו בסיום קורס זה כבר לשחות 
 באופן מלא חצי בריכה ואף יותר.

זיקים עצמם, צוללים בסיום הקורס, אנו מצפים למצוא ילדים שנהנים במים, בעלי ביטחון במים, מח
ומתקדמים.  מאוד חשוב, כמו בכל דבר, לראות כל ילד בהתקדמותו האישית, פועל עצמאית ובלי 

 השוואות.

בלבד והיכרות עם עולם  פתיחבכל מקרה, חשוב להבהיר, כי אנו בענף השחייה, רואים בשלב זה  ●
שיך איתנו החל מספטמבר השחייה. מי שירצה באמת להגיע לרמת שחייה בסיסית וטובה, מוזמן להמ

 בחוגי השחייה. 2018

 מיונים, הרשמה והסדר תשלום

בבריכת משגב. אין  18:30בשעה  5.7, 28.6ימי מיונים לקבוצות השונות יתקיימו בתאריכים:  3 מיונים: ●
 צורך בהרשמה למיונים. הכניסה לבריכה במדורג עפ"י נהלי התו הסגול.

הורה דף הסבר )דומה לזה( ובו סיווג לאיזו קבוצה עליו להירשם. ביום המיונים יקבל כל הרשמה לקורס:  ●
 אין להירשם לפני מיונים.ההרשמה הינה אינטרנטית. 

לקראת פתיחת הקורס, תקבלו מייל ובו השעה ושם המדריך לקבוצה אליה שובצתם. ניתן לבקש בחלון 
 ההערות את השעה הרצויה, וזה יילקח בחשבון בשיטת "כל הקודם זוכה". 
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 נהלי הרשמה ותשלום:

 הרשמה לקורס תיעשה באתר המרכז הקהילתי המאובטח  לאחר המיונים . .1

לא תתאפשר התחלת לימוד ללא הרשמה והסדרת תשלום. מחיר מוזל לבעלי מנוי קיץ משפחתי  .2
 תתאפשר רק לאחר תשלום והסדרת המנוי במועדון.

את הבקשות  –ובתנאי שהרמה תואמת( יש אפשרות לבקש שיבוץ לפי שעה/מדריך/חברים מהישוב ) .3
 "הערות"יש לרשום בטופס ההרשמה, בשדה 

תיעשה בשיטת "כל הקודם זוכה". אנו  –חלוקה לקבוצות / שעות / מדריך וציוות לפי ילדים מאותו ישוב  .4
 איננו מתחייבים לשיבוץ הילדים לפי בקשה, אך נעשה כל שביכולתנו להיענות לבקשותיכם.

 ת:נהלי ביטול השתתפו

לא יגבו כל  –שעות לאחר המפגש הראשון  24ביטול לאחר מפגש ראשון: וככל שהודעת הביטול נעשית  .1
 דמי השתתפות.

יגבה מחיר של  –שעות לאחר המפגש השני  24ביטול לאחר מפגש שני: וככל שהודעת הביטול נעשית  .2
 ₪( 140שני שיעורים )

אפשרות להשלמה בספטמבר בתשלום שיעורים יגבה מחיר מחצית קורס )עם  3-5ביטול לאחר  .3
 ההפרש בלבד על בסיס מקום פנוי(.

 שיעורים, לא יינתן החזר כספי. 6ביטול לאחר  .4

 תשלומים והנחות:

אין הנחות )אחים ובני משפחה( לקורס לימוד שחייה. ניתן לפנות לגזברות המרכז הקהילתי לקבלת  .1
 הנחה על רקע קושי סוציאלי בשיתוף מחלקת הרווחה במשגב.

 .יש לציין זאת בטופס הרישום –תשלומים  3עד  –למשלמים בכ"א: ניתן לחלק את התשלום  .2


