מידע כללי ונהלי רישום
"מוזיקלי" הינו מרכז ללימודי נגינה ,אשר הוקם על מנת להעניק לתלמידיו חווית לימוד מהנה על כלי
הנגינה בו בחרו.
אנו שמנו לנו למטרה לספק לתלמידנו שיעורים חוויתיים המותאמים ליכולת והקצב האישי של כל
תלמיד וכן שילוב טעמו המוזיקלי בלימודי הנגינה ,כמו כן אנו נרחיב את הכרותו עם סגנונות מוזיקלים
שונים ומגוונים.
הרשמה :ההרשמה ללימודי מוזיקה תכלול פגישת הכרות ותאום ציפיות לגבי אופן העברת
השיעור והכללים הנהוגים במקום וכן מילוי טופס הרשמה.
הרשמה מוקדמת – ללא תשלום ,הרשמה החל מה 1/9/16-תהיה בעלות של  97ש"ח.
 מחירים ותשלומים :ניתן לשלם עבור השיעורים עד  11תשלומים מראש.
הסדר התשלום יתבצע בעת חתימה על טופס ההרשמה (לא ניתן לשלם מדי חודש או באופן
חלקי).
התשלום הינו עבור חודש מלא ,גם אם היתה השתתפות חלקית.
במקרה של החזר תשלום ע"י הבנק – כל תשלום חוזר יחוייב בעמלת הבנק.
 הרכבים מוזיקלים :תלמיד המרכז יוכל להצטרף להרכב מוזיקלי בהתאם לרמת התקדמותו
בגין קונצרט סיום יגבה תשלום נוסף
 חופשות :המרכז יהיה פעיל במהלך השנה למעט שבתות וחגים ,ובהתאם ללוח החופשות
המצוין מטה.
הלימודים במרכז יתקיימו עד סוף חודש יולי.
 היעדרות :היעדרות משיעור איננה מזכה בהחזר כספי .ביטול שיעור המזכה בשיעור החזר
(השלמה על בסיס מקום פנוי) יתקבל רק בנסיבות מוצדקות ובהודעה מראש על אי קיום
השיעור (במידה שולחים  SMיש לקבל אישור קבלה) לכל המאוחר עד השעה  10:11יום לפני
קיום השיעור .היעדרות משיעור ללא הודעה מוקדמת תחשב כשיעור שהתבצע.
המרכז לא יחזיר יותר משני שיעורי נגינה אשר בוטלו ע"י התלמיד/ה מכל סיבה ,במהלך שנת
הלימודים.
אנו מתחייבים להחזיר כל שיעור נגינה אשר בוטל כתוצאה מהיעדרות המורה בתאום עם
התלמיד על מועד השלמת השיעור.
 ביטול :ביטול אפשרי בכל שלב עד לחופשת הפסח.
הודעה על הפסקת לימודים לאחר חופשת הפסח לא תזכה בהחזר כספי והתלמיד/ה יחוייב
כאילו למד עד סוף אותה שנת לימודים.
הודעה על ביטול השתתפות יש לתאם  11ימים לפני תום החודש .הביטול יכנס לתוקפו החל
מהחודש העוקב.
במקרה של שיעורים בזוגות ,במקרה בו אחד התלמידים מפסיק ללמוד ולא נמצא בן זוג
אחר ,התלמיד שממשיך בלימודיו יעבור למתכונת של שיעור מקוצר ( 01דקות) ליחיד אלא
אם ישלים את העלות הכרוכה בשיעור מלא.
אין לבטל תשלום באופן עצמאי.
יצירת קשר :ניתן לצור קשר עימנו בטלפון . 100-9515414
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לוח חופשות:

ראש השנה

2-4/10/16

יום כיפור

11-12/10/16

סוכות

16-25/10/16

פורים

12-13/3/17

פסח

2-18/4/17

יום השואה

23-24/4/17

יום הזיכרון  +יום העצמאות

30/4-2/5/17

שבועות

30/5-1/6/17

מחירון :
סוג שיעור

תשלום חודשי

שיעור  95דקות-
שיעור  07דקות-

 450ש"ח
 057ש"ח

השתתפות בהרכב-
כלי שני או ילד שני במשפחה

 077ש"ח
 427ש"ח
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טופס רישום:

תאריך__________:

פרטי תלמיד:

שם משפחה ______________________:שם פרטי__________________________:
כתובת _____________:טלפון בבית _________________:נייד_________________:
דוא"ל_________________________:
תאריך לידה ____________________ :בית ספר _____________ :כיתה__________ :
רקע מוזיקלי קודם____________________________________________________ :

פרטי הורים:
שם משפחה ______________________:שם פרטי___________________________:
נייד _________________:טלפון נוסף_________________:

אמצעי תשלום :כרטיס אשראי  /צ'קים

הנני מצהיר/ה בזאת כי קראתי את טופס הרישום המצורף והנני מתחייב לפעול על פיו:
______________________
שם  +משפחה (הורה התלמיד/ה)

____________ _________________
תאריך
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חתימה

