
 

 תקנון המרכז לקידום אומנויות המחול בירושלים 

המפעילה ( 035015085מספר )הנה עמותה רשומה ( 'מרכז למחול'ה, להלן)בירושלים המרכז לקידום אומנויות המחול 

אנו מקדישים תשומת . שלנו היא פרטניתשיטת הלימוד . ירושליםרחבי מכל ני נוער בו לומדים ילדים ובבית ספר למחול 

  .ומנסים לעזור להם ככל יכולתינו בהגשמת מאוויהם בתחום הריקוד, מירבית לכל תלמידה ותלמיד בסטודיולב 

  : כללי

 עוקבתשנה הליוני ב 85שנת הלימודים במרכז למחול מתחילה בראשון לספטמבר ומסתיימת ב. 

 וסמסטר חורף  ,לינואר 81-סמסטר סתיו מתחיל בראשון לספטמבר ומסתיים ב: ההרשמה היא סמסטריאלית

 . ליוני 85-מתחיל בראשון לפברואר ומסתיים ב

 (. עם גיבוי של כרטיס אשראי)או בשיקים , בכרטיס אשראי, התשלום בעת ההרשמה יכול להתבצע במזומן

 (.  למעט במקרה של תשלום במזומן)אבל ניתן לפצלו לחמישה תשלומים , התשלום יהיה במלואו לכל הסמסטר

 ורים ללא הסדר התשלום בתחילת כל סמסטרלא ניתן להשתתף בשיע. 

  בחודשי הקיץ אנו מקיימים קורסי קיץ וקייטנות בתעריף נפרד. 

 התשלום עבור השיעור חייב להתבצע לפני תחילתו, האופן כללי .  

 שכר הלימוד כולל את כל החופשות בהתאם למערכת החינוך הישראלית. 

 ההורים מתבקשים לעקוב אחר הודעות הסטודיו . אימייל כל ההודעות לתלמידים במהלך השנה הינן באמצעות

 . לגבי שינויים במערכת השעותבאימייל 

 :שכר לימוד

 מקבלים  אחים או אחיות .שכר הלימוד מפורט בטבלה המצורפת ומשתנה בהתאם למספר השעות השבועיות

 . (הנמוך יותרעל הסכום )על שכר הלימוד  15%הנחה של 

 עבור תשלום ביטוח וה הכוללים /ח לכל תלמיד"ש 155י הרשמה של בנוסף לשכר הלימוד אנו גובים דמ

  .השנה סוףושת למופע תלבה

 וכן דמי , בתחילת השנה אותה אנו קונים במרוכז, שכר הלימוד אינו כולל תשלום עבור תלבושת קבוצתית

  . (כרטיסים 0-5השווים לדמי ) השתתפות במופע השנתי

  ח"ש 05עבור שיק שחזר אנו גובים . 

 תוספת 5%יותר מעשרה ימים ויותר אנו גובים  עבור תשלום באיחור של  . 

    והחזרים כספיים מדיניות ביטולים

 הנמוך )ח "ש 155או  0%עם דמי ביטול של , יום ממועד ההרשמה 10ניתן לבטל חוג עד , לפי חוק הגנת הצרכן

ההחזר הכספי אינו כולל את  .יום ממועד ההרשמה ניתן לקבל החזר כספי פחות הקנס 10עד , כלומר(. ביניהם

 . דמי ההרשמה

 לאחר זמן זה לא ניתן לבטל את ההרשמה ולקבל החזר כספי . 

  לטובת שיעורים אחרים בסטודיו( קרדיט)במקרים מיוחדים ניתן לקבל זיכוי . 

 וצריך להיות מאושר במייל חוזר, ביטול ההרשמה חייב להיות בכתב לכתובת האימייל של הסטודיו . 

 בטל ההרשמהולכן לא ניתן ל וכבר כלולים במנין הימים האלהיום  10, ה לאחר חודש ניסיוןמי שנרשמ . 

 עם אישור רפואיואו פציעה ממושכת למעט מחלה , אין החזר כספי או זיכוי על העדרות משיעורים  . 



 בקורסי הקיץ לא ניתן לקבל החזר כספי לאחר מועד פתיחת הקורס      . 

 :קוד לבוש

להופיע ות חייבות תלמידה. בתחילת השנהבמרוכז מזמינים אותה אנו  אחידה בסטודיו ישנה תלבושתלכל קבוצה 

, (או בזנב סוס אצל המכינה והמתחילות) בשיער אסוף בגולגול, נקיה וללא כתמיםכשהיא לשיעור בתלבושת הקבוצתית 

 .וללא תכשיטים כלשהם ,בנעלי בלט

 :קוד התנהגות

כפי  התלמידות לומדות להישמע למורה ולבצע את התרגילים. משמעת גבוהה מהתלמידותנדרשת ככלל בשיעורי בלט 

 :שהם לכללי הסטודיוציית ול, ורה נאותה לתלמידות אחרותצלהתייחס ב ;שנדרש מהן

 דקות לפני השיעור בכדי להתלבש ולהתחמם 10-להגיע כ. להגיע בזמן לשיעורים . 

  ח הסטודיושטתוך במשקאות ממותקים לאכול ולשתות לא. 

 לפני העליה למשטח הריקוד ההליכה להוריד נעלי. 

  יםחדר ההלבשה נקיהסטודיו ולשמור על . 

 להתיחס בכבוד לאחר . 

 לא לצלם תלמידות אחרות . 

  

  ללא זיכוי כספישיעורים היכולה להיות מורחקת מתלמידה שתפר את כללי ההתנהגות בסטודיו .  

 

 :שנהמופע סוף 

קטעי ים והתלמידות בו יציגו התלמיד, לפני קהלנוהג המרכז לאומנויות המחול לקיים מופע סיום ת לימודים שנכל בסוף 

 : במספר תנאיםההשתתפות במופע איננה זכות אוטומטית אלא מותנית . שלמדו במהלך השנהריקוד 

 האומנותיתמנהלת י ה"ענקבע בחזרות כפי שתכוננו למופע והשתתפו ה יםהתלמיד.  

 כרטיסים  0, למכינה ומתחילות מינימום של ארבעה כרטיסיםרכישת )במופע שתתפות הדמי  ושילמ יםהתלמיד

  .(כרטיסים למתקדמות 5-ו, לבינוניות

 לתלמידים שלא ענו על התנאים הללו לא יתאפשר להופיע במופע וזאת ללא כל זיכוי כספי. 

 עורי ההכנה מבלי להשתתף במופעתוכל להשתתף בשיתרצה תלמידה ש. איננה חובהבמופע  תההשתתפו .    

 :הצהרת בריאות

בני כשירים רפואית לבצע פעילות גופנית מאומצת במסגרת המרכז לקידום אומנויות המחול /אני מצהיר בזאת כי בתי

 . לו להשתתף בשיעורים/במידה וקיימת מגבלה רפואית מצורף אישור רפואי המאפשר לה. בירושלים

 __________________________.ז.ת___________________________ה/שם התלמיד

 . ה לתנאיו/תקנון ומסכימת שקראתי את ה/אני מאשר

 

  ___________תאריך________________חתימה________________________________ההורה שם

 

 !בהצלחהתודה ו


