
 
 נר-ושלוחת גן אולפן למחול גלבוע

 טופס הרשמה לתלמיד אולפן למחול "הגלבוע" לשנת תשע"ח
 

 שם משפחה: ___________ שם פרטי:  ____________תאריך לידה:_________ ת.ז:_______________   
        

 _____________ בית ספר _________________ כיתה:__________כתובת: ___
    
 ם האם:____________________ מקום עבודה:____________________ נייד:_________________ש
 

 שם האב:____________________ מקום עבודה:____________________ נייד:_________________
 

 _____              __    _נייד של התלמידה
 
 
 
 
 
 
 ___________________:_______________________________מקצועות 

 
 מחיר:____ ____________   מס תשלומים: ___________ )חופשים  נלקחו  בחשבון(שכ"ל עבור שנת פעילות

 מתנ"ס גלבועכרטיס אשראי / צ'קים דחויים לפקודת  תנאי תשלום"" 

 לא תוכל להשתתף  סגירת תשלום עבור שנה"ל הנוכחית תהה עד תחילת חופשת פסח. תלמידה שעבורה לא הוסדר תשלום
 .בשיעורים לאחר חזרה מחופשה

 תלמידי הקיבוצים: נא לציין את אופן החיוב: פרטי / דרך הקיבוץ 

 .בתחילת השנה אנו נותנים שני שיעורי ניסיון, במידה והתלמיד ירשם לחוג, שיעור הניסיון יכנס לתשלום החודשי 
 , אלא במקרה של מחלה ממושכת באישור רופא.לום עבורםאינה פוטרת מתש: אי ההשתתפות בשיעורים היעדרות משיעורים

 .הפסקת לימודים מלאה /חלקית תכנס לתוקפה רק לאחר הודעה רשמית כתובה וחתומה ע"י אחד ההורים

 של הפסקת לימודים, יהיה חיוב בתשלום עד סוף החודש הנוכחי. שאר                                                        במקרה            
 התשלומים יוחזרו. טיפול בהחזר כספי  יתבצע  פעמיים בשנה, בינואר וביוני )אחרי מופע סיום(.

  .במידה ותלמידה פורשת אחרי חופשת פסח , אין החזר כספי 

 .הנהלת האולפן משאירה לעצמה את הזכות לשנות ימים ושעות פעילות 

 .הנהלת האולפן וצוות המורים משאירים לעצמם את הזכות להחליט על הרכב הקבוצות ועל שיבוץ התלמידים בקבוצות 

  שיעורים רצופים במקצוע אחד בתקופת טרום מופע סיום  חודשיים לפני המופע הנהלת האולפן שומרת  3במקרה של החסרת
 יקוד הסיום שלאותו המקצוע.לעצמה את הזכות להחליט כי התלמידה לא תוכל לקחת חלק בר

 על פעילות זו  התלמידה לא תחויב בתשלום  .במהלך השנה )ובעיקר לפני מופע סיום( יתקיימו שיעורים וחזרות מעבר למסגרת
 נוסף והוא יקוזז ממסגרת השיעורים של חודש יוני.

 : הסעות

 .מימון הסעות הינו על חשבון האולפן  למחול ואינו נכלל בתשלום ההורים 

 נהלת האולפן וחברת ההסעות משאירים לעצמם את הזכות לקבוע את הרכב מסלול הנסיעה ולוחות הזמנים, לפי שיקול דעתם ה
 הבלעדי.

 הנהלת האולפן אינה מתחייבת שלא ייווצר מצב בו תוסע התלמיד/ה  לבד בסוף המסלול 

 במקרה של אי הסכמה לתנאים הנ"ל אחריות להסעה הינה על ההורים 
 . כניסה למופע עם כרטיס )גם להורי התלמידות( 11-12/06/2018יתקיים בתאריכים : מופע סיום 

 
   חתימת ההורה:____________      תאריך:___________

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           

          04-6071205/9  /04-6531661              04-6531097           oriana@hagilboa.org.il            
 

 052-4381571 –רונלי זהבי  –נר -רכזת שלוחת גן
 

 הורים יקרים, נא לרשום את המייל בצורה ברורה לצורך התכתבות עתידית – מייל לשליחת הודעות
  


