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חוזה בין התלמיד/ה והוריו לבין האולפן למחול
אי עמידה בכללים להלן כולל איחורים וחיסורים ללא אישור תגרום להוצאת תלמיד משיעורים או מהופעות.
 נוכחות
חשוב להגיע לשיעור כ 10 -דקות לפני תחילתו ,לבושים ומסורקים על פי הכללים ,לשם הכנה רגועה ותרגילי חימום.
יש להודיע מראש על היעדרות או איחור למורה ולהנהלה.
דיווח על חיסורים ואיחורים יועבר בסוף כל שיעור להנהלה .תלמידים שירבו בהיעדרויות יוזמנו עם הוריהם לבירור.
 לבוש והופעה
בנים :מכנס שחור מבד גמיש ,גופיה לבנה.
בלט קלאסי :גרביונים בהירים ,בגד גוף בצבע אחיד ,שיער אסוף עם רשת ,נעלי בלט קשורות בגומי או בסרט בצבע ורוד לבנות
ושחור לבנים.
מחול מודרני :גרביונים ללא כף רגל ,בגד גוף ,שיער אסוף.
ג'אז ,היפ הופ וברייקדאנס :כמו במחול מודרני .אפשר גם גרביונים או טייטס שחור .נעלי ג'אז – בהתאם לבקשת המורה.
אין לענוד תכשיטים ו/או שעונים בזמן השיעור ,הנהלת האולפנה אינה אחראית על אובדן רכוש של תלמידים.
אין לעלות על רצפת העץ בסטודיו או באואזיס עם נעליים.
 התנהגות
בשיעורים :התלמידים ינהגו בכבוד כלפי המורה וכן אחד כלפי השני.
אסור לאכול או ללעוס מסטיק בזמן השיעור.
יש לכבות טלפונים ניידים במהלך השיעור.
יש לשמור על הסדר ועל הניקיון ,על המבנים ועל הציוד.
בקיבוץ :הקיבוץ הוא הבית של תושביו ולכן נא לכבד את המקום:
אין להיכנס לחדר האוכל ולמטבח .נא להצטייד במזון ושתייה מהבית.
נא להימנע משוטטות בקיבוץ ,אלא כדי להגיע משיעור לשיעור.
 חזרות לפני מופע ,פעילות העשרה ומבחנים
השתתפות בחזרות לפני מופע ,פעילות העשרה ומבחנים הנה חובה ,היעדרות /איחור רק באישור המורה או ההנהלה.
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שנת הלימודים מתחילה ביום א' ה.2.9.2012 -
הסדרי תשלום:
התשלום יעשה במזומן ,בכרטיס אשראי או בהמחאה למוטב בלבד לפקודת קרן בני שמעון .ניתן לשלם עד 5
תשלומים ,תשלום אחרון לא יאוחר ממרץ .2013
האולפן למחול פועל לפי לוח חופשות המתפרסם בתחילת שנת הלימודים.
קיום חוג מותנה במספר הנרשמים.
הנהלת האולפן למחול רשאית לבטל חוג על פי שיקול דעתה הבלעדי .ורשאית לבטל עד  3פגישות בכל חוג במשך שנת
הלימודים.
תלמיד/ה אשר צבר/ה וותק באולפן למחול של מעל  4שנים מלאות ברציפות ומשתתף/ת בחמישה חוגים לפחות ,זכאי/ת
להנחה של  5%מסך שכר הלימוד .כאשר תנאי זה חדל מלהתקיים במהלך השנה ,מתבטלת ההנחה.
נהלי פרישה והסדרי החזרים
הודעה על פרישה מחוג היא באחריותם הבלעדית של החניכים או של ההורים ולא של המאמן/המדריך .לא יוחזרו
תשלומים ללא הודעה במועד.
הודעת פרישה תיעשה בפקס או בדוא"ל בלבד!
החזרי תשלום לחוגים בתשלום חודשי:
משתתף הפורש לאחר שיעור ניסיון לא יחויב כלל.
משתתף הפורש מהחוג יחויב בתשלום עבור החודש השוטף.
החזר בשיעור  100%מהיתרה למוסרים הודעת פרישה עד 31.12.2012
החזר בשיעור  80%מהיתרה למוסרים הודעת פרישה עד 28.02.2013
החזר בשיעור  50%מהיתרה למוסרים הודעת פרישה עד 31.03.2013
אין החזרים למוסרים הודעת פרישה לאחר 31.03.2013

