سياسة اإللغاء واستعادة المدفوعات
بتسجيلي للجمعية أوافق على سياسة اإللغاء واستعادة المدفوعات المفصلة في هذا المستند.
تعريفات:
رسوم العضوية – المبلغ الذي يحوله الناشط مقابل عضويته في الجمعية للفترة المعنية.
رسوم التسجيل – المبلغ الذي يحوله الناشط لمرة واحدة لسنة الفعاليات أو لقسم منها ،وهو ال يُعاد بأي شكل من
األشكال.
الدفع مقابل المشاركة في برامج تأهيل كالمخيم الصيفي وغيره (الحقا" :الدفع مقابل المشاريع") – وهو المبلغ
الذي يدفعه الناشط مقابل مشاركته في فعالية عينية قصيرة المدى.
بالغ اإللغاء
 .1وهو بالغ إلغاء رسوم العضوية و\أو المبلغ الذي دُفع مقابل المشاريع .يُسلم هذا البالغ خطيا فقط،
وبشكل يدوي ،أو بالفاكس ،أو بالبريد اإللكتروني ،للمركز البالغ ويدخل حيز التنفيذ فور استالمه.
 .2بالغ اإللغاء الذي يُرسل برسالة نصية هاتفية ال يعتبر بالغ إلغاء قانونيا.
دفع رسوم التسجيل
 .1رسوم التسجيل ال تُعاد ،بأي حال من األحوال ،إال إذا نُفذ اإللغاء خالل  21يوما من موعد التسجيل.
 .2رسوم التسجيل التي تدفع مقابل المشاريع ال تُعاد ،بأي حال من األحوال ،إال إذا نُفذ اإللغاء خالل 21
يوما من موعد التسجيل ،وفي كل األحوال قبل بدء الفعالية ،وفي مثل هذه الحالة يُخصم حتى  %5من
رسوم اإللغاء ،أو  100ش.ج ،المبلغ األدنى منهما (الحقا" :رسوم إلغاء التسجيل للمشروع").
دفع رسوم العضوية –
 .1بموجب أنظمة إلغاء الصفقات فإن المدة الزمنية لإللغاء ،التي تجعل من حق الناشط استعادة كامل المبلغ
الذي دفعه ،هي خالل  21يوما من يوم عقد االتفاق (الحقا" :موعد التسجيل").
 .2أي إلغاء في موعد يتأخر عن  21يوما من موعد التسجيل لن يجعل من حق صاحبه استعادة رسوم
التسجيل ،ويجعل من حقه استعادة  %50من رسوم العضوية على أن يكون اإللغاء قد نُفذ حتى يوم
 28.02من السنة ذات العالقة بالفعالية وبعد هذا الموعد لن تتم أية استعادة أبدا.
 .3الدفع مقابل المشاريع – أي إلغاء في موعد يتجاوز سبعة أيام من موعد التسجيل ال يُلزم الجمعية بدفع
أي استحقاق مالي للناشط.
مع ذلك ،وفي الحاالت ال َمرضيَّة التي تحول دون مشاركة الناشط في المشروع ،يكون من حقه استعادة كامل
المبلغ المالي (بعد خصم رسوم اإللغاء للمشروع) وبناء على إبراز تصريح طبي قبل بدء فعالية المشروع .يتضمن
التصريح الطبي فترة عمل المشروع .جدير بالذكر أن الجمعية غير ملزمة بقبول التصاريح الطبية التي تصلها
الحقا وال تقبل أي ادعاءات بهذا الشأن.

اإللغاء لسبب فوق اإلرادة ولظروف غير مرتبطة بالجمعية:
أؤكد بهذا وأصرح بأنني قرأت بإمعان شديد تفاصيل الفعالية موضوع التصديق أدناه .كما إنني أعلم يقينا أنه في
الظرو ف غير المرتبطة بالجمعية ،كالقوة العليا التي تتضمن ،من بين ما تتضمنه ،الحروب أو الحاالت األمنية
الجدية ،واإلضرابات الواسعة في المرافق االقتصادية ،والكوارث الطبيعية أو غيرها من األحداث الخارجة عن
سيطرة الحركة ،قد تقود إلى إلغاء الفعالية بشكل تام أو جزئي وفق الظروف والضرورات وأنا أتنازل مسبقا عن
الحق بتقديم أي دعوى نتيجة اإللغاء في الظروف المذكورة أعاله.
كما أعلم وأوافق على أن المبلغ المستعاد في حاالت اإللغاء المذكورة يكون بموجب قرار الحركة .باإلضافة إلى
ذلك أؤكد أنني أعلم وأوافق على أن أي مبلغ مستعاد نتيجة اإللغاء أو عدم المشاركة يُعاد بواسطة حوالة صادرة
عن الجمعية.

