תקנון תשלום מועדון יולדות ביייבי סטארט
מועדון יולדות בייבי סטארט של המרכז הרפואי פדה-פוריה ,משלב מגוון פעילויות תחת
קורת גג אחת ,ע"י צוות רחב של אנשי מקצוע בתחום.
השאיפה שלנו היא לתת לכם ההורים וההורים שבדרך מענה מקצועי ,קשוב ורגיש לכל
שאלה ובעיה עד לתחושת ביטחון.
במועדון יולדות בייבי סטארט צוות מקצועי רב תחומי הכולל :מיילדות ,יועצות הנקה
מוסמכות ,גניקולוגים ,דיאטניות ,רופאי ילדים ועוד...
אשר ישמחו לעמוד לרשותכם וללוות אתכם ברגעים המרגשים.
תנאי הרישום:
 .1השתתפות בפעילויות מחייבת הרשמה
 .2ההרשמה מותנית בתשלום מראש
 .3זוג משתתפים יחשב רק זוג מאותו תא משפחתי
 .4פתיחת הסדנא מותנית בכמות משתתפים
*למעט פעילויות שלא מצריכות תשלום ורישום
ביטול /דחיית השתתפות בקורס:
במקרה של ביטול/דחייה יש לשלוח בקשה ,בכתובת מייל הבאהBabystart@pmc.gov.il :
עד יומיים לפני מועד פתיחת הקורס.
בשל בעיה בריאותית -יינתן החזר מלא או חלקי בהתאם למספר המפגשים בהם השתתפתם
בהצגת אישור רפואי חתום וקבלה מקורית.


במצב של הודעה על ביטול עד יומיים לפני מועד תחילת הסדנא ,יינתן זיכוי מלא.
אחרת כספו לא יוחזר למעט מקרים של כוח עליון.
במידה והחלטת על ביטול השתתפות לאחר תחילת הקורס – לא יינתן החזר.



במקרה של דחייה השתתפות:
במידה ומעוניין לדחות את ההשתתפות בסדנא למועד אחר ,מחויב להודיע עד יומיים
לפני מועד הסדנא ,בתנאים הבאים:
על המשתתף להתעדכן עצמאית על המועדים הנוספים
הרישום על בסיס מקום פנוי בלבד

במידה ולא יימצא מועד מתאים עד לתקופה של  3חודשים ,כספו יוחזר במלוא בתנאי
שהתריע על כך בתום התקופה.


במקרה של ביטול סדנה מצדנו :התשלום יוחזר במלואו.
השלמת מפגש:
מועדון יולדות אינו מתחייב לספק השלמת מפגש שהוחסר או להציע החזר כספי
שלא עקב סיבה רפואית.
לעיתים תתאפשר השלמת מפגשים על בסיס מקום פנוי בלבד בקורסים מקבילים
בתיאום מראש.

אבטחת מידע:
בעת ביצוע התשלום תועברו לדף מאובטח בפרוטוקל  SSLהעומד בתקן  ,PCI-DSSאשר
הינו הגבוה ביותר בתחום ,ומהווה דרישה חד -משמעית של חברות האשראי לביצוע חיובים
בכרטיס אשראי ברשת האינטרנט .שרת הסליקה מנותק לחלוטין משרתי אתר בית החולים
ולכן לא ניתן להגיע לפרטי כרטיס האשראי שלכם דרך האתר.

