
 . 30.6.20222-בותסתיים  1.9.2021 ד'תיפתח ביום ( 2021-2022) בעונת הפעילות תשפ"
 . מדריכים  2ומעל  1ילדים עם מדריך  8עד קבוצה של 

 

 * להקנות כלים משמעותיים בתנועה בכלל ובטיפוס בפרט   מטרת האימון:

 *אורח חיים פעיל ספורטיבי בתוך שילוב הנאה ומשחק                     

 *הקניית מיומניות ספורטיביות שנות כגון ערכים, איתנות וחוסן                      

 

 

תדירות  אורך השיעור  חוג טיפוס
 שבועית

 תוספת מנוי תנאי תשלום עלות חודשית 

שח לחודש )כולל    260 פעם בשבוע  ות דק  45 5גיל לדים י
 נעלים(

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

תשלום עד  
2022סוף יוני   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

100 
שקלים   

לחודש עד סוף  
 יוני 
 

7-6גיל לדים י דקות  50   

דקות  55    10-8ילדים גיל  שח לחודש )כולל    260 פעם בשבוע  
 נעלים(

שח לחודש )כולל    390 פעמיים בשבוע  דקות  55
 נעלים(

 שח לחודש .  260 פעם בשבוע  עשרים שעה ו +11נוער 

 ש"ח כולל נעלים(  300)

 שח לחודש   390 פעמיים בשבוע  +11נוער 

 ש"ח כולל נעלים(  470)

   בוגרים
 
 

 שעה וחצי 

  שח לחודש  260 פעם בשבוע 
לחצי  תשלום 

  שנה לפחות 
 שח לחודש   390 פעמיים בשבוע 

  
 נהלי שיעור 

ינתנו נעליי טיפוס להשכרה בשיעור )כולל במחיר   10נעלי טיפוס הוא ציוד הכרחי בכל שיעור, עד גיל  •
 שקלים לשיעור.  10נעלי טיפוס בעלות של   שכוריש לקנות או ל  10החוג(. מעל גיל  

 במידה והמדריך הקבוע יעדר, ויקינג אחראית להחליפו במדריך מהצוות  •

 שח לשיעור  30עלות, שיעור נסיון לבוגרים בעלות של   יהיה ללא  18שיעור נסיון עד גיל  •

 לילדי החוגים על רכישת נעליים  10%הנחה  •

 כניסה יומית כניסה לקיר לא בשעות החוג בעלות של   •

 דק לפני תחילת החוג, מקדימים ימתינו בחוץ.  15ניתן להגיע מקסימום  •

 אין אפשרות להישאר לאחר החוג למי שאינו מנוי.  •

 
 שינויים וביטולים מדיניות 

 מפגשים בחודש, החוג יחוייב גם אם לא הגעתם מסיבה מוצדקת )כולל מחלה(. 4חוג הטיפוס כולל  •

 לא ניתן להשלים שיעורים.  •

 בערבי חגים ובחגים החוג מבוטל ואין החזר על יום זה.  •

 בלבד.  שיעור חלופי ינתן עבור שיעורים שבוטלו עקב סגירת הקיר בנוגע לקורונה או מצב בטחוני:  •

 סוף החודש.  לפניהחזר כספי ינתן רק במקרה של הפסקת פעילות בהודעה בכתב מראש  •

 חודש, החזר כפסי ינתן על החודשים המלאים שנותרו.  מהלךבמקרה של הפסקת פעילות ב •

 )אפריל(. 4-אין החזר כספי על ביטול לאחר החודש ה •

 משתתפים.  14הקבוצה כוללת מקסימום  •

"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מבנה קבוצות מועדי השיעורים  ויקינג מועדון טיפוס בע •
 והמדריך. 

 הנחה למשפחות הרושמות ילד שני או יותר.  10% •


