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 "(.החוג"( מפעילה חוג מחול )להלן: "המפעילה"אלה במה" בהנהלתה של אלה סובוטין )להלן: " 1.2
 .19/6/28ותסתיים ביום שישי, ט"ז תמוז תשע"ח,  2/9/27תחל ביום שישי, י אלול תשע"ז,  חשנת הפעילות תשע" 1.1
 .ר שיעור ניסיון, אין להיכנס לחוג ללא הסדרת התשלום מראש על מנת למנוע אי נעימות מהמשתתףניתן להגיע לשיעור ניסיון. לאח 1.2
 "(. באחריות הורי המשתתף הספורט מרכזמובהר כי השתתפות בחוג מותנית בהחזקת מנוי בתוקף למרכז הספורט מיתר )להלן: " 1.2

 ולעדכן את המדריך על סיום תוקפו. ג תוקפושבו יפולדאוג לחדש המנוי למרכז הספורט עם סיומו בחודש מאי או בכל מועד 
 אי חידוש המנוי יגרור מצב שבו המשתתף לא יוכל להמשיך השתתפותו בחוג. 1.2
 עילה להפסקת התשלומים לחוג.  אי חידוש המנוי אינה 1.6
 האפשרות לאחד קבוצות.למפעילה עומדת מספר התלמידים לא יגיע לרף, ו במידה .פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים 1.7
 השיעורים בחוג יועברו  (יפורסם בנפרד)לוח חופשות  בחשבון חופשות וחוגים . נלקחומחיר החוג נקבע בחישוב שנתי, אלא אם נאמר אחרת 1.8

 .בהתאם לחופשות בית הספר כפי שיקבע משרד החינוך
 יגבה בנפרד, הודעה על כך תצא באופן מסודר. 'וכותחרויות, הופעות חיצוניות , ימי פעילות מיוחדים, ימי גיבושהחיוב בגין  1.9

 שומרת לעצמה את הזכות לחלק מספר כרטיסים למופעי הסיום אינם כלולים בתשלום החודשי המשולם למפעילה. יחד עם זאת, המפעילה 1.22
 רטיסים.מוגבל של כרטיסים לפני המופעים השונים. במועד הקרוב למועד המופע תצא הודעה מסודרת אשר תאפשר רכישת כ

 הנדרש, וזאת על פי הנחיות שיועברו ע"י המדריכים בתחילת השנה. לצורך הנוחות  והציוד בחוג לרכוש את הביגוד ףהמשתתבאחריות  1.22
 מקיימת המפעילה מכירה מרוכזת לרכישת הציוד כאמור, אין כל התחייבות לרכוש במסגרת הרכישה המרוכזת.

 יוכל להשתתף בחוג.משתתף אשר לא יגיע עם הביגוד הנדרש לא  1.21
  שיעורבאופן תקין ושלם ב ו/או מכל סיבה שהיא אחראי להחזירהתלבושת במסגרת הופעה ו/או חזרות  נו/ביתומשתתף אשר משאיל לב 1.22

 שלמחרת. במידה והתלבושת לא תוחזר או שיגרם לה נזק, יחויב המשתתף בעלות התיקון ו/או התלבושת כולה.
 .לחודש יחויב בעבור חצי חודש 22יחויב בעבור חודש מלא. משתתף הנרשם לאחר ה לחודש  22שתתף הנרשם עד ה מ 1.22
 . החלטות מקצועיות שונות, הקשורות ת על ניהולו והפעלתו של החוגבלעדית לקבל החלטויחידה והלמפעילה ולמדריכיה שמורה הזכות ה 1.22

 ה בלבד.ילריקודים, העמדות, תלבושות, ריקודי סולו וכו', הינן של המפעילה ומדריכ
 . הודעה על כך תימסר במסגרת החוג ו/או מפעילהבמהלך שנת הפעילות עשויים לחול שינויים בימי/זמני הפעילות מסיבות שאינן תלויות ב 1.26

 פתקים.באמצעות מסרון ו/או באמצעות 
 מילואים, מחלה, אירועים מיוחדים בשטח מועדון  –צים כגון אילועקב שומרת לעצמה את הזכות לבטל שיעורים במהלך השנה  המפעילה 1.27

 וכו'. היעדרות מדריך או ביטול חוג בשל סיבות טכניות, תושלם ככל האפשר ע"י מדריך מחליף או תועבר למשתתפים במועד אחר. הספורט 
 .ריךאין התחייבות להחזר שיעורים ביום ובשעה הקבועים לחוג. תיאום מפגש חלופי יעשה ע"י המד 1.28
  מובהר כי לא יבוצע החזר כספי בגין היעדרות מכל סיבה שהיא. במידה והפעילות תופסק בשל כוח עליון, הכספים יוחזרו להורים ככל 1.29

 למפעילה.שיבוצע שיפוי  ובכפוף לכך
 ו/או דרישה  שמורה הזכות לבטל השתתפות של משתתף מסיבות של הפרת משמעת, הפרעה או דרישה מנומקת של המדריך למפעילה 1.12

 .של מועדון הספורט
 אי התייצבות לחוג במועדים איננה מהווה עילה לאי תשלום. 1.12
 אם המשתתף נעדר בגלל מחלה ממושכת א עדרות של משתתף מהחוג, מכל סיבה שהיא לא תזכה בהחזר כספי ו/או שיעור חלופי, אליה 1.11

 אשר בצידה היעדרות העולה על שבועיים, שאז ימסור הודעה בכתב על כך, בצירוף אישור רפואי למרכז הספורט, והמשתתף יזוכה באופן 
 חסי.י

 ימים מראש. 7זאת לאחר מתן התראה בת והמפעילה רשאית להפסיק השתתפותו  משתתף אשר לא יעמוד בתשלומים השותפים לחוג, תהא 1.12
  .ללוות את ילדיהם עד למקום בו מתקיים החוג )כיתה, אולם, מגרש וכו'( ולוודא כי המדריך מודע להגעתו של הילדעל ההורים חלה החובה  1.12

 ר מגיעים בכוחות עצמם, הינם באחריות הוריהם עד כניסתם לסטודיו ו/או החדר אשר בו מתקיים החוג. שילדים א
 .בלבד. איסוף באמצעות נציג אחר, מחייב הודעה מראש למדריך החוג יום הפעילות הינו באחריות ההוריםאיסוף הילדים בס 1.12
 .הוצאת ילד במהלך הפעילות תיעשה רק במקרים חריגים ולאחר שהודעה על כך נמסרה מראש למדריך החוג 1.16
 המפעילה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאובדן ו/או לנזק שיגרם לציוד האישי של המשתתף. 1.17
 , לרבות לצורכי פרסום ושיווק.עשה שימוש בתמונות ילדםדוע להם ומוסכם על ידם כי יתם כי יהורי המשתתף מאשרים בחתימ 1.18
 ניהם.מדמי המנוי החודשיים על הנמוך מב 22%ברישום אחים לחוג )בהצגת ת"ז( תינתן הנחה בגובה  1.19

 אני מסכים ומתחייב לפעול על פי הם. ה אני מאשר כי קראתי את האמור בו, הבנתי את תנאיו וזבחתימתי על תקנון 

 

 תאריך___________ שם ההורה________________ חתימה________________


