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 תלמידים והורים יקרים, עם פתיחת שנה"ל אנו שמחים לברך אתכם בשנת פעילות פורייה, יצירתית ומהנה. 
 

 כללי:

 . 30/06/21 רביעייום ונמשכת עד ל 1/9/20השלישי שנת הלימודים בסטודיו מתחילה ביום  .1

 התשלום השנתי מראש.ההשתתפות בשיעורים מותנת בהסדרת  .2

פתיחה, קיום קבוצה, מותנים במספר מינימום ו/או מקסימום של תלמידים רשומים לחוג. אם מספר התלמידים בחוג יירד מתחת  .3

מספר המשתתפים ייקבע בהתאם לשיקולים למינימום שנקבע, תישמר להנהלת דאנסאפ הזכות לבצע שינויים או לבטל את החוג. 

 המקצועיים של ההנהלה.  

סטודיו דאנסאפ שומר לעצמו את הזכות לשינויים במערכת השעות ואת הזכות למנות מורה מחליף במקרים כמו היעדרות,  .4

 חיסורים וכדומה.

. חובת ההתעדכנות חלה על  קבוצות הוואטסאפ השונותהודעות בנוגע למערכת השעות, עדכונים, שינויים ועוד, ימסרו באמצעות  .5

 התלמיד ומשפחתו.

 .ובגין ימים אלו לא תוחזר תמורה ,חג, ערבי חג ובכל המועדים המפורטים בלוח החופשות לא תתקיים פעילותבימי  .6

 תמונות וסרטונים אשר יצולמו במהלך הפעילות בשיעורים ובמופעים, ישמשו לצורך פרסום/שיווק ויחסי ציבור של "דאנסאפ". .7

 ביטולים תשלומים, החזרים ו 

 אין אפשרות לשלם עבור החוג כל חודש בחודשו או לתקופה חלקית בלבד., ולכן ההרשמה לסטודיו הינה שנתית .1

  1.6.21 -ועד ה  01.09.20לכל חודש קלנדרי החל מיום  1-ל חודשיות המחאות בבאמצעות כרטיס אשראי או  יבוצעהתשלום לחוגים  .2

 .חודשים( 10)

הרשמה כוללים: דמי רישום הרקדן/נית, תשלום זכויות ₪. דמי  90לדמי החוג החודשיים, יתווספו דמי הרשמה חד פעמיים בסך  .3

ם הסטודיו צורך הופעות חוץ ופנים מטעלשימוש בתלבושות וניקוי יבש , יוצרים )עבור אקו"ם והפדרציה הישראלית לתקליטים(

מחדש. דמי  כל שנה ,דמי הרישום חלים גם על תלמידים ותיקים .בלבד, סדנאות, שירותי משרד, שימוש במשאבי הסטודיו ועוד

 ההרשמה אינם מוחזרים גם אם הילד עוזב אחרי חודש או פחות.

פסיק לימודיו לאחר תחילת נדרי. מי שהלפני תחילת חודש קלהנהלת הסטודיו לבכתב במקרה של הפסקת לימודים יש להודיע  .4

 נדרי, יחויב בתשלום מלא עבור אותו החודש. חודש קל

ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, במידה ותיאסר פעילות שוטפת בסטודיו, יוקפאו תשלומי במקרה של התפשטות נגיף הקורונה  .5

 החוגים. 

 ובגין חודשים אלו לא יוחזר התשלום. 1.3.21 -לא ניתן לבטל הרשמה לאחר ה .6

תקווה. , גני "מרכז הבמה"ב יתקיים בסוף השנה (ט"ט+טרום, )מלבד קבוצות הגיל הרך  הסטודיו לכל תלמידותמופע הסיום  .7

 לכיסוי עלויות במה, תאורה, סאונד וכיו"ב.   ותנית ברכישת כרטיסים בתשלוםהכניסה אליו מ

 מופעים/תחרויות/הפקות חיצוניות כרוכות בתשלום נוסף של דמי השתתפות.  .8

 בשיעורים ולבוש הופעה 

 דק' לפני תחילתו ולהתכונן לקראתו.  10יש להגיע לשיעור  •

     (.את כל הביגוד הנדרש, יהיה ניתן לרכוש בסטודיו במחיר מוזלהלבוש לשיעור הרלוונטי ) יש להופיע לשיעור בהתאם לקוד •

 נא להצטייד בבקבוק מים על מנת לחסוך זמן של יציאות מהשיעור. •

 בשיעורים. ומקצועית תקינה לעבודה הכרחי מרכיב הינה ומתאימה, נכונה הופעה
 ותלמידה תלמיד לכל ולסייע פציעות למנוע טעויות, לתקן יותר, טובה בצורה הנע הגוף את  לראות למורה מאפשר הולם לבוש

 ואופטימאלית.  מהירה אישית בהתקדמות
 

___   ___חתימת ההורה:__________

                                                                                     ___________תאריך:___________
 בברכת שנה טובה ומוצלחת,

 ספיר מיכה, וצוות דאנסאפ.

 


