
2017-2018טופס רישום להשתתפות בבי"ס למחול "מעוף"  -

ת.ז ההורהשם הורהת.ז. משתתףשם פרטישם משפחה

ז/נ

טלפון ניידטלפון ישובמספררחוב

תאריך לידה של
המשתתף

תאריך תחילתתאריך רישוםכתהבי"ס/גן
השתתפות

טלפון עבודה

 שיעורים.                סה"כ השיעורים שנבחרו: 

                                   משך השיעור                                         שם המורה                        שעה                     ביום 

                                   משך השיעור                                         שם המורה                        שעה                     ביום 

                                   משך השיעור                                         שם המורה                        שעה                     ביום 

                                   משך השיעור                                         שם המורה                        שעה                     ביום 

                                   משך השיעור                                         שם המורה                        שעה                     ביום 

                                   משך השיעור                                         שם המורה                        שעה                     ביום 

                                   משך השיעור                                         שם המורה                        שעה                     ביום 

       E-mail  ֹ                                                                                                            גילאים:                  אחים נוספים:

תשלום בכרטיס אשראי: 

         . אמריקן אקספרס4. מאסטרקרד          3      . ישראכרט2. ויזה1

                                         שם בעל הכרטיס:_________________                  מס' ת.ז.: 
              

         תוקף כרטיס:_______                                                                                    מס' הכרטיס: 

, אם ההודעה תימסר בתחילת חודש יגבה כל החודש.  בכתב     יש להודיע לפני תום חודש על הפסקת החוג.1

 .   במרץ אין אפשרות לבטל השתתפות בחוג  31  אחרי ה –.2

התשלום עבור החוג יהיה לכל השנה מראש בתשלומים בכרטיס אשראי או בהוראת קבע.3



         תאריך עסקה:___________________           סה"כ העיסקה: ________________________

__________________________  :  חתימהSMSהנני מאשר קבלת חמר פרסומי במייל וב- 

ㄱ._____________:הנני מאשר/ת שילדי בריא ואינו סובל ממחלות __________אם לא, פרט

ㄴ._________________________האם הילד רגיש לתרופות מסוימות? אם כן, פרט

ㄷ.ידוע לי כי במקרים מיוחדים של התנהגות לא נאותה של בני/ביתי, תופסק לאלתר השתתפותו

ㄹמאשר/ לא מאשר פרסום תמונת בני/ בתי _________________ ומאשר לקבל הודעות במייל מהמתנ"ס

ㅁ."מאשר קריאת תקנון בי"ס למחול "מעוף

ולראיה באתי על החתום:              שם ________________                     חתימה_________________________



תקנון ביה"ס למחול "מעוף"

ביה"ס מכשיר רקדנים בסגנונות המחול בדגש על איכות ומקצועיות, שיובילו לשיפור מתמיד ביכולות ומיומנויות הרקדנים,

לצד שמירה על זכויותיהם וחובותיהם.

ביה"ס שואף למצויינות ומקצועיות במסגרת השתתפות והופעה באירועים שונים ברחבי הארץ ובעולם.

חזון ביה"ס למחול "מעוף" הינו להיות המוביל בתחומו באיזור

כללי:

-הזכות לשינויים במערכת השיעורים שמורה לביה"ס.30.6.18 ומסתיימת ב-1.9.17שנת הפעילות מתחילה ב  .

 בשיעור ניסיון אחד בלבד, לכן יש אפשרות להשתתף במלואוביטוח חל על תלמיד רק אם נושא התשלום סודר.

ייכלל בתשלום החודשי.במידה והתלמיד/ה נרשם/ה לביה"ס למחול, השיעור לדוגמא 

.יש ליידע את מנהלת ביה"ס למחול על בעיות רפואיות שיש לתלמיד/ה

הסטודיו נועד לשמש מקום ללימוד והדרכה של מחול, התעמלות וחוגים נוספים בדגש על איכות הלימוד, השירות ובטיחות

המשתתפים.  על מנת למלא ייעוד זה, מתחייב ביה"ס להציע סביבה מסודרת ונקייה, עזרה והדרכה.  אי לכך, לטובת

הרקדנים וכולם, הנכם נדרשים להקפיד על מספר כללי התנהגות ובטיחות בסיסיים:

 לפני תחילת השיעור. דקות10יש להופיע לשיעורים .1

לא תתאפשר כניסה למאחרים (אלא אם האיחור מוצדק וחד פעמי)..2

yaelhayon84@gmail.com או במייל:  09-8941503יש להודיע מראש על היעדרות משיעור בטלפון .3

אין להשתמש בטלפון סלולארי במהלך השיעורים, חובה לכבותם לפני הכניסה לשיעור..4

הרקדנים נדרשים להגיע לשיעורים בתלבושת מתאימה ובשיער אסוף על פי הוראות המורה (ללא תכשיטים מטעמי.5

בטיחות).

חובה לשמור על השקט ברחבי הסטודיו, עבודה ואימון מותרים רק בחדרים המיועדים לכך ובנוכחות מורה בלבד..6

יש לשמור על שלמותם וניקיונם של החללים בהיכל ובמתנ"ס..7

אין להכניס דברי מאכל או מקשה מסוג כלשהו לסטודיו, למעט מים..8

אין ללעוס מסטיק בשיעור..9

יש להניח את התיקים במקום שמיועד לכך.  מומלץ שלא להגיע עם חפצי ערך בתיקים.  אין ביה"ס אחראי על.10

אובדן/גניבה ו/או נזק שנגרם לחפץ ו/או תכולת התיק אשר בבעלות הרקדנים.

תלמיד/ה אשר יגרום נזק/יאבד תלבושת או אביזר הניתנים במסגרת מופעי הסטודיו יחוייב לשלם עבורם..11

הצטרפו אלינו לעמוד הפייסבוק:  

".  הדבר יקל על התקשורת עם התלמידים בדבר חדשות, הודעות ועדכוניםlikeבית הספר למחול מעוף – ועשו "

mailto:yaelhayon84@gmail.com


אנו מאחלים לך שהייה נעימה ועבודה פורייה!

    יעל חיון – מנהלת ביה"ס למחול "מעוף"
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