
 מנוי ילדים –תנאי חברות  
 

 כבד שום הסכם אחר כתוב או מילולי מלבד המסמך הנ"ל.י.   הסטודיו לא בין הסטודיול_ _________מסמך זה מהווה הסכם  בין ____________

למספר משך השנה מתחת אם מספר המשתתפים ירד ב .שתתפים )המשתנה מפעילות לפעילות(במס' הנרשמים והמ םוקיום כל חוג/פעילות, מותני תפתיח

 בכל פעילות מוגבל ומשתנה מפעילות לפעילות. ימספר המשתתפים המקסימאל .הסטודיו הזכות להפסיק את הפעילות בהודעה מראשתישמר להנהלת  , ימינימאל

 

 :  ותשלום נהלי הרשמה

 חודשים מספטמבר עד יולי כולל(. 11לכל חודשי הפעילות ) התחלת הפעילות מותנית בתשלום לחוגים מראש, באמצעות המחאות דחויות או בכרטיסי אשראי, .1

 .מנוי לא יהיה החזר של דמי הרישוםבלבד, בשום מקרה של ביטול ה ₪ 195 –רישוםדמי תשלום חד פעמי שנתי של  .2

 .על המחיר הנמוך מבין השניים, עם הצגת תעודת זהות. )אין כפל מבצעים( –הנחה לכל בן משפחה נוסף  10%  הנחות: .3

 על חשבון הלקוח. ₪  15 -עמלה ע"ס  –ק חוזר צ' .4

 .₪ 200תלבושות יינתנו ע"י הנהלת הסטודיו לרקדנים/רקדניות במשך שנת הפעילות. תלמיד אשר לא יחזיר תלבושת או ישחיתה בזדון יחויב בקנס של  .5

 (.SMSת דואר, דואר אלקטרוני ומסרונים )באמצעועדכונים  שליחתהנהלת הסטודיו תעשה שימוש בפרטי המנוי לצורך דיוור ישיר ובכלל זאת  .6

 לצורכי פרסום ו/או לקידום מכירות של הסטודיו.   –הנני מאשר להנהלת הסטודיו של גלית להשתמש בתמונות בהן מופיע/ה בני/ביתי  .7

  . כרטיסים למופע 2כרטיסים למופע סוף שנה אינה כלולה בתשלום השנתי, כל רקדן/ית מחויב/ת בקניית מינימום עלות  .8

 השנתי ויתומחרו כל פרוייקט לגופו )כולל מופע אמצע שנה(. פרוייקטים חיצוניים מטעם הסטודיו אינם כלולים במחיר  .9

 הנהלת הסטודיו רשאית להרחיק מפעילות לקוח שיפר את כללי ההתנהגות ויתנהג שלא כמקובל. .10

 מתאמן/ת לשמור ולקחת אחריות על חפציו האישיים. ההנהלה אינה אחראית על אובדן או גניבת ציוד אישי בשטח הסטודיו. על כל .11

 לשיעור.  ₪ 50ללא עלות. כל שיעור נוסף מעבר בעלות של  אחדניתן להשתתף בשיעור ניסיון  -שיעורי ניסיון .12

 יעור הניסיון הראשון, בקיזוז התשלומים של שיעורי הניסיון. מועד תחילת הפעילות יהיה מועד ההשתתפות בש -בהרשמה לחוג

 

 לי ביטול השתתפותנה

  סוף חודש מרץ בלבד.ביטולים יעשו עד  .1

עד סוף חודש על מנת לקבל זיכוי מהחודש העוקב, כמו כן, יש לחתום על טופס הוראת  למזכירות הסטודיועל מנת לבטל את ההשתתפות בפעילות במהלך שנת הלימודים יש להודיע 

 ביטול במזכירות הסטודיו.

 העסקה.כל משווי  %5יהיו בגובה /או על חלק ממנה, על מלוא העסקה ו דמי הביטול .2

 לא תתקבלנה הודעות ביטול ולא יבוצע החזר כספי. , אפרילהחל מחודש  .3

 לא תתקבל הודעת ביטול באמצעות המדריך או בכל דרך אחרת מאשר בסעיף הקודם. .4

 י יחל בחודש העוקב להודעת הביטול.ההחזר הכספ .5

 ול חיוב דמי השתתפות בפעילות כדלקמן:הודעת ביטול תכנס לתוקפה לצורך ביט .6

 מחודש אחריו.החל , ייפסק החיוב תום החודשול תיחתם במזכירות הסטודיו עד טאם הודעת הבי .6.1

 אין החזר על חצאי/רבעי או כל פרק זמן כלשהוא מתוך החודש. .6.2

 . אין החזר כספי על תקופת מנוי שלא נוצלה. לא ניתן להקפיא חוגים .6.3

 משתתף שיעדר עקב מחלה או מסיבה אחרת, לא יקבל את תמורת הפעילות בה לא השתתף. .6.4

 

 ביטול חריג

בהם  לפחות( או נפגע בתאונה, ימסור על כך הודעה בכתב למזכירות הסטודיו ויצרף אישור רפואי מתאים. במקרה זה יזוכה המשתתף בתמורת השיעוריםחודש אם חלה במחלה ממושכת ) .1

 .יום מתום מועד המחלה 14-הרפואי יימסר לא יאוחר מ ור, האישלא השתתף

 לימודים עקב מעבר המשפחה להתגורר בעיר אחרת יש להציג תעודת זהות + מעבר כתובת באישור משרד הפנים.הפסקת  .2

 

 לימודים וחופשות א .6

 אילוצים אחרים. או בשל כמות נרשמים ו/או  ת הסטודיו והנהל והעברות של משתתפים מקבוצה לקבוצה בהמלצת המוריםיתכנו שינויים במועדי הפעילויות  .1

 שיעור יתקיים בנוכחות חמישה תלמידים ומעלה,.מתחת למספר זה הנהלת הסטודיו רשאית לבטל שיעור זה. .2

 מפגש שלא מתקיים בשל העדר המדריך יועבר ע"י מדריך מחליף ו/או יתקיים במועד אחר. .3

  ושבועות. מחת תורה, פורים, חוה"מ פסח, יום העצמאות,ור, שש השנה, יום כיפרא לא תוחזר תמורה. שיעורים ועבור ימים אלו וקיימהבאים לא ית מועדיםבו ימי חג, ערבי חגב .4

 . 18:00תסתיים הפעילות בשעה מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, לשואה ולחללי  ןהזיכרוערבי יום ב 

 יינתנו במתכונת מיוחדת. בתי הספר לפני חג הפסחשיעורים בחגים סוכות, חנוכה ושבוע החופשה של ה .5

 שנה, השיעורים יתקיימו כרגיל + חזרות מתוגברות, תאריך מדויק יפורסם בהמשך.הבחודש יולי יתקיים מופע סוף  .6

.   

 :      הצהרת בריאות

 לות הנעשית ע"י אדם הסובל מפגם או הפרעה גופנית עלולה לגרום לו נזק.יחד עם זאת, פעי הלקוח.הפעילות ב"סטודיו של גלית" נועדה לשמור ולשפר את כושרו ובריאותו של 

 כגון:בעיות בעמוד השדרה, כאבי גב,  ,לא סובל או סבל בעבר מכל בעיות בריאות ,_____  אין מגבלות רפואיות________________________________  ני מצהיר כי לנרשםאלפיכך 

 אפילפסיה וכל מחלה אחרת. בברכיים ובאגן הירכיים, אסטמה, בעצמות, בעיות במפרקים,  , שבריםראש, מיגרנה, בעיות במערכת השרירים

  גופניים שאת פרטיהם לא מסרתי לעיל.  פגיעהאו ו/ נזקמכל אחריות לכל נזק שיגרם לי עקב  ,איגר-ו/או גלית בלחסןאני פוטר את "הסטודיו של גלית" 

 

 __.____________________________________ות(: _______________________________________________________הערות בריאות )דווח על מגבלות רפואי

  .מסוגל לעמוד במאמץ הנדרש לתחום הפעילות מנויה ,הנני מצהיר כי למרות המגבלות הרפואיות המדווחות לעיל

 

 ואני מסכים לתנאי החברות ומתחייב לשלם את שכר הלימוד כנדרש. , הבנתילית. קראתילפעילויות בסטודיו למחול של ג םאני החתום מטה מעוניין להירש

    

 ______ ___________ת.ז. ______________________     חתימה __________________  _______תאריך_____________  שם מלא__ 


