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 ".C.D.Aהמרכז למחול הרינו מאשרים את השתתפות בננו/ בתנו בפעילות במסגרת "
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                __________________ עיר:  ________ה:ירד       ________מספר:  __________________  רחוב:

 ________________ישי:אנייד  'טל   __________________ם:נייד אב/ א 'טל __________________ בבית: 'טל

 ; כיתה: _______ _______בית ספר:    ____ /_____ /____)של הרקדנ/ית(: תאריך לידה

email: ____________________________________________________________________________________  

 2019-2020כתב התחייבות לשנת הפעילות 

  הכוללת בגדי ריקוד, נעלי ריקוד ושיער אסוף. והופעה נקייה ומסודרתיש לשמור על היגיינה אישית 

  הסיום והפעילויות המיוחדות )סדנאות וכו'(. מופעהמחירים אינם כוללים את הכרטיסים של 

 על אובדן או גניבת ציוד בשטח  םאחראי ת בית הספר/ מרכז הבמההחפצים האישיים באחריות הרקדנ/ית בלבד. אין הנהל
 הסטודיו.

 לא יוחזר תשלום על החסרת שיעורים מסיבות אישיות של התלמיד. - הרישום לשיעורי המחול הינו שנתי 

 .לא יוחזר תשלום על מועדים וחגים שבהם לא יתקיימו שיעורים 

  מחול ) במקרה וקיימת סוג של המרכז לאני מאשר/ת שבני/בתי במצב בריאותי תקין המאפשר את פעילותו/ה במסגרת
 בעיה רפואית    

 אנא ציינו זאת בפנינו והציגו אישור רפואי(.      

  המרכז הנני מאשר/ת שימוש בתמונות וסרטונים אשר יצולמו במהלך הפעילות בשיעורים לצורך פרסום ויחסי ציבור של
 C.D.Aלמחול 

  למרכז למחול אני מאשר/ת קבלת פרסום ומידע הקשורC .D.A  ולמרכז הבמה באמצעות המייל, הודעותSMS .וואצאפ    

 תנאי ביטול במהלך השנה

  לא יינתנו החזרים בגין ביטול ולא יחולו זה מתאריך החל  בלבד! 10/2/20ניתן לבטל השתתפות בסטודיו עד לתאריך
 שינויים בכמות השיעורים לנרשם.

 הביטול ייכנס לתוקפו בחודש , באמצעות טופס ביטול הנמצא במשרדי בית הספר יש להודיע על ביטול עד לעשירי לחודש
 הודעה על ביטול לאחר העשירי לחודש תכנס לתוקף חודשיים אחרי.  .שלאחריו

  שניתנה מכל סיבה שהיא כיוון שההנחה תקפה אך ורק לרישום שנת לימודים  תבוטל כל הנחהבמקרה של ביטול הרישום
 מלאה.

 מול המזכירות.בלבד ייעשה בכתב ביטול הרישום , 

 דמי ההרשמה וביטוח לא יוחזרו במקרה של ביטול. 

 .חישוב ההחזר נעשה לפי חודשים מלאים ולא לפי שיעורים בודדים 

 אמצעי תשלוםמסלול ו

 מחיר: _____________ יום: _____  שעה: ________גיל: ______מסלול: __________: ______________ שם החוג 

  תוקף: _________________מס' כרטיס: ________________ תשלומים: __מספר ___ _______CVV_ :________ 

  על החתום:ומרכז הבמה הסטודיוהריני מאשר/ת בזה את תנאי ההרשמה, את תנאי הביטול ונהלי . 
 

    __________________ חתימה:   __________________ מס' ת.ז: __________________ה:שם ההור

  

 בהצלחה!!! ל, אהבה וכייףומאחלים לכולם שנה מלאה במח

 -לשימוש המשרד-                                                             


