
1 
 

 אזורי חן-מטאור –ונהלי רישום   קנוןת

 2021-2020 

 ---כללי---

 (חודשי פעילות 10)    30.6.21עד ו 1.9.20 -יפעל החל מה"מטאור קרן פלג"  סטודיו 

 מעגלים"דרך כרוכה במילוי טפסים והיא תעשה אך ורק  שיעוריםההרשמה ל"  

 חתימה על הצהרת בריאות.אישור התקנון ו, הסדרת התשלום מראשללא  שיעוריםאין אפשרות להשתתף ב 

  סטודיו וקיומו מותנית במספר מינימלי של נרשמים, כמות התלמידים בשיעור מוגבלת על פי החלטת  שיעורפתיחת"

 .ותחת הנחיות התו הסגול "מטאור

 "מקצועייםבהתאם לשיקולים  רשאי לשנות את מועדי החוגים, את מבנה הקבוצות והמדריכים "סטודיו מטאור 

 ובהודעה מראש להורים.

 .משתתפי החוגים הינם באחריות ההורים עד  לא תתאפשר כניסת הורים לצפייה בשיעורים למעט שיעורים פתוחים

  ללא השגחה. אין להשאיר ילדים מחוץ לשעות הפעילות הפעילות ומרגע סיומו. תחילת

  אינו אחראי על ציוד אישי של התלמידים. "מטאור"סטודיו 

 ---שיעור ניסיון---

 .במידה והמשתתף בחר להמשיך בחוג,  יש אפשרות להשתתף בשיעור ניסיון אחד ללא התחייבות כספית 

 שיעור הניסיון ייכלל בתשלום השוטף.

 .שיעורי הניסיון הינם בתאום מראש ועל בסיס מקום פנוי בלבד 

  ---תשלום וחיובים---

  'הלכל תלמיד ריקוד שיעורי 2חובה להירשם למינימום  –החל מכיתה א/. 

 הינו שנתי ויתבצע בתשלומים ומראש עבור כל שנת הפעילות התשלום  

 .לא תכובד התחייבות חלקית, ולא יתקבל תשלום חלקי לחוגים 

 כלשהם  משוקללים וכוללים חישוב בגין ימי חופשה ומועדים, מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים מחירי החוגים

נתן החזר יבימי שבתון לא יוחזר שיעור ו/או י (החינוךככתוב בלוח החופשות של משרד ) בגין ימי חופשה ומועדים

         תשלום.

 .ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים או שעומד לרשותו חוב 

 סדנאות מיוחדות ועוד, : עבור פעילויות נוספות )שאינן חובה( כגון: כנס מחול באילת, תחרויות ארציותפעילויות נוספות ,

 ום נוסף. יגבה תשל

 ---קורונה---

 האין החזרי תשלום בגין ימי בידוד או מחלה של התלמיד/. 

 )במידה ויהיה סגר כללי או השבתת הסטודיו )בהחלטת ממשלה או עירייה : 

 הסטודיו יבצע השלמות בעבור השיעורים שהופסדו ולא יתבצע זיכוי כספי - יום 14עד סגר 

 הסטודיו ימשיך את פעילותו לחודש יולי )במקום לסיים את השנה בחודש יוני( ולא יתבצע זיכוי כספי  - יום 14סגר מעל 

 

 ---מופע סוף שנה---

 .שרון". השתתפות באירוע הינה רשותמופע סוף שנה יתקיים בחודש יוני ב"היכל התרבות דרום ה

 שנתיים משלם עבור כרטיס/מקום למופעהתשלום עבור המופע אינו כלול במחיר החוג, כל אורח מעל גיל 
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 ---ביטולים---

 בשליחת הודעה כתובה למייל:  יתמותנ שתתפותביטול הoffice.maagalim@gmail.com 

 אחרי.החודש החל מ הביטול ייכנס לתוקף לכל חודש, 25-יאוחר מה לאו

  החזר מכל סיבה שהיא. לאחר תאריך זה לא ניתן לבטל חוג או לקבל .25/3/21ביטול אפשרי עד לתאריך  

  .אי הודעה בכתב על ביטול ההשתתפות, ו/או אי הופעה לפעילות, לא תהווה סיבה לביטול ההשתתפות ולהחזר כספי 

 מורה. הודעה ל או דרך , בווטצאפביטולים בטלפון לא יעשו 

  הביטול.לא יהיה ביטול רטרואקטיבי של חוג, ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב על  

 .היעדרות מעל שבועיים יש להציג אישור רפואי, כל מקרה ידון לגופו 

 לדוגמא: חופשות משפחתיות או טיסות לחול ( לא יינתנו החזרי שיעורים או החזרים כספיים בגין היעדרות המשתתף ( 

 לא ייענה לבקשת ביטול בדיעבד, גם  סטודיו מטאור מחייבת תשלום עבור חודש מלא ההשתתפות בחוג בחלק מהחודש

 אם לא הייתה השתתפות פעילה בחוג.

 ---הנחות---

 (.מביניהןהזול  אחות שהתשלום עבורההנחה )ההנחה תחול על  5% יינתן אח/אחות נוספת השתתפות עבור 
 

 ---נבחרות---

) crew)בשבוע הראשון של השנה יתבצע אודישן לבנות המעוניינות להתקבל לנבחרת.   -היפ הופ 

שיעורי חובה  CREW   (3שיעורי היפ הופ ושיעורי  2מחויבות להיות רשומות ומשולמות עבור:  אשר עברו בהצלחה תלמידות

 מינימום(

קבלת זיכוי מכל סיבה שהיא ובכל זמן שהוא או ללא אפשרות ביטול חודשים(,  10מראש לכל השנה )ההרשמה והתשלום הינם 

 במהלך השנה.

 

 בשבוע הראשון של השנה יתבצע אודישן לבנות המעוניינות להתקבל לנבחרת.   -(נבחרת )לירי

שיעורי  3ושיעורי טכניקה )  היפ הופמחויבות להיות רשומות ומשולמות עבור: שיעורי לירי, שיעורי התלמידות אשר עברו בהצלחה 

 חובה מינימום(

חודשים(, ללא אפשרות ביטול או קבלת זיכוי מכל סיבה שהיא ובכל זמן שהוא  10מראש לכל השנה )ההרשמה והתשלום הינם 

 במהלך השנה.

 

 ---תקנון ונהלי רישום אישור---

 קראתי את התקנון הנ"ל ומאשר את תוכנו. אני מאשר/ת הרשמת המשתתף/ת ללימודים בשנה"ל תשפ"א 

 ע"פ התקנון הנ"ל וכן גביית תשלומי ע"פ התעריפים העדכניים.

  
 אני מאשר את צילום המשתתף במסגרת החוג ופרסום תמונתו בערוצי המדיה השונים.___ 

 את צילום בני/בתי במסגרת החוג.אינני מאשר ___ 

  

 

 

 

   שם משפחה:__________________ שם הורה:__________________    : ________________התלמיד/השם 

  
  

 _____________חתימה: ______   ___ __תאריך:___________     תחילת השתתפות בחוג: ______________


