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 _____________________________________________:כתובת

 ______________________:ז.ת_______________ _____:פלאפון _____________________:טלפון

 

 :הסכם

 _______________:ה/ Bסטודיו 

 .__________ותסתיים בתאריך _________ לשנת הלימודים אשר תחל בתאריך Bהתלמיד יצטרף לבית ספר למחול של סטודיו  .א

שומר  Bסטודיו .  ל לא יתקיימו שיעורים"בערב יום השואה וביום הזיכרון לחללי צה. חופשת שנת הלימודים יקבילו לחופשות בתי הספר .ב

 .לרבות חופשות ולוחות זמנים, לעצמו את הזכות לבצע שינויים במועדי שנת הלימודים בבית הספר למחול

 .או בכרטיס אשראי, לימודים בעשר המחאות חודשיות דחויות ושוותהתשלומים יתבצעו מראש לפני תחילת ה .ג

 . ואז תוחזר יתרת המחאות, לחודש 02-אך לא יאוחר מ, במקרה של הפסקת לימודים יש להודיע בכתב .ד

 .5225-אין החזר תשלומים בגין עזיבה לאחר תאריך ה*

 .לא יוחזרו תשלומים כלשהם, ב"שה וכיוחופ, לרבות מחלה, או חלקם מכל סיבה שהיא2בגין היעדרות משיעורים ו .ה

 .ימים ושעות הלימוד ומשך השיעורים ללא הודעות מוקדמות, או לשנות את זהות המורים/שומר לעצמו את הזכות להחליף ו Bסטודיו  .ו

 .Bיוחזרו במהלך שנת הלימודים לפי קביעת סטודיו , או המורה/ו Bי סטודיו "שיעורים אשר יבוטלו ע .ז

, או המשך הפעלתו/באם מספר המשתתפים לא יצדיק את הפעלתו ו צמצומואו /יהיה רשאי להחליט בכל עת על ביטול חוג ו Bסטודיו  .ח

 .ה לקבל החזר על יתרת התשלומים המתייחסים לחודשים הבאים/ובמקרה שכזה יוכל התלמיד, Bהכל לפי שיקול דעת סטודיו 

 .לא יורשה להשתתף בשיעור, ה שיגיע לא כיאות/תלמיד. ללא תכשיטים, שיער אסוף, תלבושת חובה לשיעורים ונעלי ריקוד .ט

החזר כספי לא יינתן . ה יורשה לשבת ולצפות בשיעור/התלמיד. לא יוכל להשתתף בו', דק 02-תלמיד אשר יגיע באיחור למעלה מ .י

 .מסיבה זו

 .או דברי ערך/או נזק לציוד התלמידים ו/לא אחראי לכל אובדן ו Bסטודיו  .יא

בין היתר מחמת איחורים , שומר לעצמו את הזכות להפסיק ולבטל השתתפות תלמידים בבית הספר למחול לפי שיקול דעתו Bסטודיו  .יב

 .ב"או הפרעות משמעת וכיו/או חיסורים ו/ו

 טוב וכשיר לחלוטין המאפשר פעילות, ה במצב בריאות תקין/ה וההורים כי התלמיד/בחתימה על הסכם זה מצהירים ומאשרים התלמיד .יג

או להשפיע על /או בהווה העלול למנוע ו/או מצב רפואי בעבר ו/או פציעה ו/ה מכל מחלה ו/וכי לא סבל, במסגרת בית הספר למחול

ה כי השיעורים כרוכים /הובהר לתלמיד. ה וההורים ידווחו לאלתר על כל שינוי ביחס לאמור לעיל/התלמיד, כאמור. השתתפות בפעילות

 .ל"ה מותרת בכפוף ובהסתמך על ההצהרה הנ/והשתתפות התלמיד, מסוימיםבמאמצים פיסיים 

 .  י רכישת כרטיסים"בסוף שנת הלימודים תתקיים הופעת סיום שעליה ייגבה תשלום נפרד ע .יד

 

התאמת התלמיד תעשה ברמה מקצועית וכל . מקצועית ומהנה עם המורים הטובים ביותר, פורייהמאחל לכל תלמידיו שנה  Bסטודיו 

 .Bסטודיו , שלכם תמיד. ץ בכיתה לפי רמתו וגילותלמיד ישוב

 

 

 :ולראיה באו על החתום                                        

 ___________________.ז.ת__________________ :חתימת ההורים
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