תקנון  -קורס קיץ 2019
הבלט הישראלי מקיים קורס קיץ בהנחיית בלט מאסטרים מחו"ל ומהארץ בחודשים יולי/אוגוסט 2019
• מועד פתיחת הקורס לקבוצות  ,2-3בתאריך .14.7.2019
• מועד פתיחת הקורס לקבוצה  ,1בתאריך .21.7.2019
משתתפי הקורס מחולקים ל 3 -קבוצות בהתאם לרמה וגיל ,ובכפוף למבדק רמה בשיעור הראשון מגיל  12ומעלה.

אישור טופס זה ו/או תשלום על שכר הלימוד מהווים הסכמה לתקנון ולהצהרת הבריאות.

תנאים כלליים:
 .1הבלט הישראלי שומר לעצמו את הזכות לשינויים במערכת השעות ,ואת הזכות למנות מורה מחליף במקרי
הצורך (היעדרות ,חיסורים ,אי התאמה וכדומה).
 .2לידיעתכם ,הבלט הישראלי מחזיק תיק עזרה ראשונה הכולל קרח ופלסטרים (לא יינתנו לילדים/ות או נוער
כדורים או משככי כאבים מכל סוג שהוא(

תנאי תשלום:
 .1ההשתתפות בשיעורים מותנית בהסדרת התשלום מראש.
 .2ניתן להסדיר תשלום בכרטיס אשראי ,וכן במזומן או המחאה ,וזאת בכפוף להשארת פרטי אשראי לביטחון.

תנאי ביטול השתתפות:
.1
.2
.3
.4
.5

דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול.
ביטול הרישום עד  10ימים לפני מועד פתיחת הקורס – המשתתף יהא זכאי להחזר התשלומים.
ביטול החל מ 10 -ימים לפני מועד פתיחת הקורס – המשתתף יהא זכאי ל 50%-החזר התשלומים
ביטול עסקה והפסקת לימודים (למעט נסיבות כוח עליון) לאחר מועד פתיחת הקורס  -לא יינתן כל החזר.
ביטול השתתפות בגין מחלת משתתף מותנת בכפוף לאישור רופאי.

הצהרת בריאות
•
•

אני מצהיר כי הילד/ה כשיר/ה לפעילות בשיעורים ,ואין בעיות רפואיות מכל סוג שהוא ,המונעות ממנו/ה
השתתפות בשיעורי הבלט בקורס הקיץ  2019של הבלט הישראלי ,וזאת בידיעה כי זו פעילות מאומצת.
במידה וקיימת בעיה רפואית מכל סוג ,אני מתחייב/ת לצרף אישור רופא ,המאשר את השתתפות
בשיעורי הבלט

כללי התנהגות:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מומלץ להגיע לשיעור  15-30דקות לפני תחילתו ולהתכונן (חימום ,תלבושת וכו').
תלמידים/ות יתייחסו בכבוד ובאדיבות :זה לזה ,למוריהם ,לצוות בית הספר ולתלמידים/ות בקבוצות
השונות.
תלמידים/ות ישמרו על ניקיון השירותים ,אזור ההמתנה וחדר ההלבשה.
תלמידים/ות יהיו אחראים לציוד שלהם .אין ההנהלה אחראית לאובדן חפצים אישיים.
תלמידים/ות לא יכניסו אוכל  /שתייה לתוך הסטודיו )למעט בקבוקי מים(
תלמידים/ות מתבקשים/ות לכבות טלפונים ניידים בזמן השיעור.
אין להיכנס לשיעור עם תכשיטים ,כולל שעון ,צמידים ,עגילים או טבעות.
תלמידים/ות לא יצלמו תלמידים/ות אחרים /ות או מורים/ות בזמן השיעור ,לא יפרסמו תמונות או קטעי
וידאו באינטרנט.
הורים לא יכולים/ות להיכנס לצפות בשיעורים .זמני צפייה בשיעורים מתאפשרת ב"שיעורים הפתוחים".

הסכם צילום ופרסום:
בזאת אני נותן את הסכמתי המלאה לצילום בני/בתי בשיעורי המחול בבלט הישראלי לכל צלם ,אדם או נציג
מטעם הבלט הישראלי שקיבל רשות צילום מטעם הבלט הישראלי.
אני נותן הסכמתי לפרסם תמונות באתר הבלט הישראלי ,בעיתון ,בפייסבוק ,באתרים השונים הקשורים למחול,
אתרי חוגים וכד'.
בעת חתימתי אני מוותר על זכויותיי על תמונות אלה.
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