
 

 

 מיינדפולנס  תרגול -העמקהלמפגשי טופס הרשמה 

 משתתף יקר,

 המסמך. בסוף וחתום בעיון קרא מכבי טבעי. אנא של מיינדפולנס בהעמקת טופס השתתפות להלן
 

 ____________________________ת.ז.  _____________________המשתתף  שם

 :תרגולהעמקה/אודות  .1

התורמות להפגת  תמיינדפולנס מיטיבוטכניקות תרגול מגוון : מיינדפולנס תרגולימטרת  .א

טכניקות התרגול כולל מתח וחרדה, לשיפור איכות השינה ואפילו לחיזוק מערכת החיסון. 

 ,מיון מודרךסריקת גוף, עבודה עם התת מודע, ד מיינדפולנס, נשימות, תנועה מודעת,

  הודיה וטכניקות נוספות

 שעברו סדנת מיינדפולנס. לחברי מכבי ועובדי מכבי ומכבי טבעימפגשי התרגול מיועדים  .ב
 

 : תרגולהעמקה/ מבנה .2

 .עתייםשעד  מפגש העמקהמפגשים, משך כל  6 .א
 משתתפים בכל מפגש. 24משתתפים ועד  12ינימום מ –קבוצתי  והינהתרגול  .ב
 ע"י מדריך מוסמך ומקצועי מטעם מכבי טבעי.יועברו  התרגולים .ג

 

 עלות ותנאי תשלום: .3

 תרגול מפגשי 6עבור ₪  600תשלום:  .א
 . למפגשי התרגולכלל התשלום ישולם מראש, במועד רישום המשתתף  .ב

 

 :מפגשי התרגול ומועדיו קיום .4

 המקום את או/ו המועד את לדחות או/ו לשנות רשאית מכבי טבעי  המשתתף כי לידיעת מובא

בלבד. כמו כן, מכבי טבעי תהיה רשאית להודיע  הצורך במקרה התרגולים לקיום שנקבע

 .מפגש התרגול את לקיים באפשרותה אין למשתתף, כי
 

 :התרגולים בגין ביטול בעת ביטול דמי תשלום .5

 למפגשי התרגול הרשמתו ביטול למרפאת מכבי טבעי הרלוונטית עלהמשתתף רשאי להודיע 

 בהתאם יהיה זכאי להחזר כספי  הרשמתו המבטל משתתף ולוודא שהתקבלה בקשתו לביטול. 

 :, כדלקמןהמפגש הראשון תחילת למועד ביחס הביטול למועד

מפגש התרגול הראשון שעות לפני תחילת  72 עד לתרגולים הרשמתו את המבטל משתתף .א

  שילם יהיה זכאי לקבלת החזר מלא בגין התשלום ש -

ולא יאוחר  המפגש הראשון י תחילתשעות לפנ 72-לסדנה מ הרשמתו את המבטל משתתף .ב

 בגין דמי ביטול. ₪  100חויב בתשלום בסך י - התרגוליםמתחילת המפגש הראשון של 

)ולא יאוחר  של התרגולים אשוןלאחר שהתקיים המפגש הר  הרשמתו את המבטל משתתף .ג

 המפגשים העתידיים.  5היה זכאי להחזר בגין י –מקיום המפגש השני( 

 קבלל זכאי יהיה לא –השני התרגול מפגש לאחר שהתקיים  הרשמתו את המבטל משתתף .ד

 שהיא. מכל סיבה השתתפותו את יבטל אם גם זיכוי או כספי החזר כל
 

 החזר בגין אי הופעה לאחד מהמפגשים או יותר. יינתןאי הופעה: לא  .6

 לשון גם משמעו - זכר בלשון זה בהסכם האמור כי מובהר .להעברה ניתן ואינו אישי הינו זה הסכם

 למרפאת מכבי טבעי. לפנות בירור או שאלה ניתן בכל, נקבה
 

 אני מצהיר ומאשר כי קראתי את התנאים המופיעים בטופס זה והינם מקובלים עליי:
 

 תאריך _____________ ________________________חתימת המשתתף 


