 10אוגוסט 2021

שבט מטר  -נוהל תשלומים והחזרים לשנת הפעילות 2021 - 2022
תשלומים  -דמי שבט שנתיים עבור חניך/מדריך :
הרשמה מוקדמת -עד 09/04/2021
ילד ראשון $480
ילד נוסף $450
הרשמה רגילה – החל מ 09/05/2021
ילד ראשון $500
ילד נוסף $470
המחירים המצוינים לעיל הם עבור תשלום באמצעות העברה בנקאית (E-Check) ACH
עבור תשלום בכרטיס אשראי תגבה עמלה של  2.5%מהמחיר הנקוב
רישום מאוחר:
עד  15בדצמבר תשלום מלא
תשלום לאחר  15בדצמבר$360 ,
תשלום לאחר  1במרץ$235 ,
מדיניות החזרים :
במידה וחניך מחליט לפרוש ,סכום ההחזר
עד תחילת פעולה רביעית  – 10/3/2021 ,החזר מלא
עד  1בינואר  50%מסכום התשלום  ,בניכוי עמלת כרטיס אשראי
עד  1במרץ  25%מסכום התשלום  ,בניכוי עמלת כרטיס אשראי
לאחר  1במרץ אין החזר
בקשת החזר עד  60יום מתאריך התשלום ,ההחזר ישולם באמצעות אמצעי התשלום המקורי ( )ACH or Credit Card
בקשת החזר מעל  60יום מתאריך התשלום ,ההחזר ישולם בשיק
מחנות :חורף /נעורים/צעירים וקיץ
עלות המחנות תפורסם לאורך השנה ,לקראת מועדיי המחנות
גם מדריך\חניך המשתתף באופן חלקי במחנה  ,ישלם מחיר מחנה מלא
מדיניות החזרים – במקרה של ביטול לאחר תאריך סגירת הרישום ,יוחזר סכום של  50%ממחיר המחנה
מחנה כיתות ט ,שכב"ג וסמינרים לצוות ההדרכה
עלות המחנות תפורסם במהלך השנה
מדיניות החזרים – תקבע בהמשך בהתאם לנהלי ההנהגה ,ובכל מקרה  -חניך שמבטל לאחר סגירת הרשמה  -אין החזר על

עלות הטיסה
עניבות ,חולצות חאקי וסווטשרט שבטי
מחיר העניבה כלול בתשלום דמי השבט השנתיים (עניבה נוספת )$10
מחיר חולצה ( $20מכנסיי חאקי  ,יש לרכוש באופן עצמאי)
מחיר סווטשרט $20

English Version – Payments and refunds policy Shevet Matar 2021-2022

Registration fee for activity year 2021-2022 for members / guides
Early registration through 09/04/2021
First Child - $ 480
Each additional child $ 450
Regular registration starting 09/05/2021
First Child - $ 500
Each additional child $ 470
This registration fee is for payment with a bank transfer ACH (E-Check).
For payment with a credit card, a 2.5% service fee will be applied.

Late Registration policy
Registration until 12/15/2021 – full payment.
Registration after 12/16/2021 - $360.
Registration after 3/1/2022 - $235.

Cancellations and Refund Policy
If the member decides to withdraw from the Tzofim, the refund policy is as follows:
Until 10/11/2021 (4th meeting) - full refund.
Until 1/1/2022 – 50% of registration fees, excluding credit card fees.
Until 3/1/2022 – 25% of registration fees, excluding credit card fees
No refunds after March 1st 2022.
A request for refund within the 60 days after the registration date, the payment will be refunded
to the original payment method (ACH or Credit Card).
A request for refund over 60 days after the registration date, the payment will be refunded by
check.

Camps: Winter / Ne’urim / Tzeirim / Summer
Registration fees will be announced later this year.
A member / guide who partially participates will have to pay full registration fees.
Refund policy – In the event of cancellation after the registration is closed, 50% of the
registration fee will be refunded.

Camps: 9th grade, Shachbag, guidance seminars
Registration fees will be announced later this year.
Refund policy- will be determined by the Tzofim , but in any case, a member that is cancelling
his participation after the registration is closed – no refunds for airfare.

Ties, Khaki Shirts and Matar Sweatshirts
Yearly registration fee includes a tie (additional tie is $10)
Khaki shirt - $20 (Khaki pants should be purchased separately in any store).
Matar Sweatshirt- $20.

