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 2019-2020 תש"פ תקנון דרך הפלמנקו לשנת הריקודים 

 
 ברוכים הבאים לדרך הפלמנקו

 

שמחת  מתוך עוצמה, דרך הפלמנקו מזמינה ומאפשרת ביטוי לכל רקדנית ורקדנית לרקוד את הריקוד המיוחד שלה,

 והאור שבעיניים. רגוןיהפ

 . 15/7/2020 -ותסתיים בתאריך ה 26/8/2019שנת הלימודים תחל בתאריך 

 .בשבועיים הראשונים של יולי נערכות סדנאות העמקה והשראה בימי שני ורביעי כחלק בלתי נפרד משנת הלימודים
 

 לוח זמנים וחופשות .1

 בערבי חג, חול המועד וחג. החופשות בשנת הלימודים: ●
 בשבוע האחרון של יוני יתקיימו חגיגות סוף שנה ●

 יימו בימי שני ורביעי לכל הקבוצות. שעות הסדנאות תפורסמנה לאחר חופשת פסח. סדנאות יולי יתק ●

 המלצות למקסום הלמידה .2

 תרגילי החימום מתבצעים בתחילת השיעור ומאפשרים התקדמות מיטבית.   -יש חשיבות להגיע לשיעור בזמן   ●

 התמדה היא ערך בדרך הפלמנקו, היא בונה הרגל חשוב לחיים.  ●

כדי לבחון יחד איך אפשר לפתור מה  הרקדניות וההורים מוזמנים לקיים תקשורת פתוחה. ניתן לתאם איתי שיחה, ●
 זור לתמוך ולאפשר לרקדנית להמשיך לרקוד בשמחה.לע שמפריע,

 רישום ותשלום .3

 מהות ובנות(, מהסכום הנמוך מבין השניים. ילרוקדת שנייה במשפחה )אחיות וא 10%תינתן הנחה של  ●
ובסה"כ הסטודיו מחויב ל  5שיעורים וישנם עם  3שיעורים בחודש בממוצע. ישנם חודשים של  4 -הסטודיו מחויב ל  ●

 פגשים בשנה.מ 44 -

 לא ניתן לשלם חלק מהסכום. המחיר לחוג מתייחס לכל תקופת הפעילות בחוג. ●
 התשלום מתבצע באשראי, בתחילת השנה לכל השנה ברישום חד פעמי במערכת איזיפיי. ●
 מאובטח ומאפשר שימוש בכרטיסי האשראי: ישראכרט, מאסטרקארד או ויזה לסוגיו .    הקישור למערכת איזיפיי ●
 החיוב הוא חודשי בתשלומים וללא ריבית, או במזומן בתשלום אחד. ●
  .     שיעורי ניסיון רצופים 4ניתן לרכוש כרטיסיה חד פעמית ל   ●

 ביטולים והחזרי כספים : .4

 מייל עם אישור חוזר.ביטול הרישום יעשה בכתב דרך  ●

 בחודש, ייכנס לתוקפו בחודש העוקב.  25-ביטול שיבוצע עד לתאריך ה ●

 לחודש, תאפשר הפסקת החיוב רק בתום  החודש העוקב. 26-הודעת ביטול שתתקבל החל מה ●

 ש"ח. 58אין החזר לדמי ביטוח בסך  ●

 לא יתנו החזרים בגין ביטול. 25/12/19לאחר ה  ●

 שבועות, באישור רופא. 4למעט היעדרות בשל מחלה שנמשכה מעל  ה של היעדרות,דמי החוג ישולמו גם במקר ●

 אין החזרים עקב נסיעות לחו'ל. ●
 אין החזרים על כרטיסיות. ●
 לא יוחזרו . רקדנית ע"י ה ושיעורים שיבוטל ●
 ישנה אפשרות להשלים שיעור בקבוצה אחרת בתיאום עם זהר.  ●
 שנת הלימודים. מהלךשיעורים שיבוטלו ע"י הסטודיו יוחזרו ב ●
 ומורה נעדר מהשיעור, ההנהלה רשאית לשים ממלא מקום ראוי במקומו או להשלים את השיעור במועד אחר. והיה ●
 

 :קראתי ואני נותן/ת את הסכמתי לתנאים אלה ❏
 

____ __________ שם:  ___________  שם משפחה:___________  ת.ז: ___________תאריך:____
 _______חתימה:_____

 

________  _______________  שם משפחה:  ___________   ת.ז ____  שם )שאני /בתי )אני מאשר/ת  ❏

 ___________________חתימה: ____  . במצב בריאותי תקין, המאפשר פעילות בביה"ס דרך הפלמנקו

 ______ _________הנני מאשר/ת פרסום צילומים קבוצתיים מהסטודיו של בתי / שלי במדיה. חתימה: ____ ❏

 

 בברכת שנת ריקודים טובה ומוצלחת


