תקנון ונהלי תשלום "סטודיו wave

"

תנאים כללים:
חתימת ההורים ו/או התשלומים בפועל ,מהווים הסכמה לתנאים הנ"ל:
 .1שנת הפעילות תחל ב 1לספטמבר ותסתיים ב 30ליוני .
 .2תנתן אפשרות לשיעור נסיון אחד ללא התחייבות לפני ביצוע הרישום ,משתתף שהחליט להרשם ישלם גם בעבור
השיעור הנ"ל ,בכל מקרה לא יובטח מקום בשיעור,אלא לאחר הרשמה והסדר תשלום כאמור לעיל.
 .3בחגי ישראל ובערבי חג לא יתקיימו שיעורים לרבות יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום הזיכרון לשואה ולגבורה .בחול המועד
סוכות ופסח לא יתקיימו שיעורים( .לוח חופשות לשנה"ל מפורט באתר הסטודיו).
 .4המחירים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל .החופשות בחגים שבהן אין פעילות  ,כמפורט בסעיף  ,3נכללות בעלות
הכללית.
 .5ההרשמה הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו .במקרים יוצאי דופן שבהם תתכן הרשמה של
חודש בחודשו ,יתווספו  30%תוספת למחיר.
 .6התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי ,משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
 .7הנהלת הסטודיו רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות ,לבטל או לאחד שיעורים.
 .8פתיחת כל שיעור מותנית במספר משתתפים מינימלי ,אי לכך ייתכנו שיעורים במערכת השעות.
 .9בגין היעדרות מדריך ,השיעור יועבר ע"י ממלא מקום ו/או ידחה למועד אחר על פי שיקול הנהלת הסטודיו.
 .10כל משתתף יתנהג באופן נאות תוך שמירה על מתקני הסטודיו ,הנהלת הסטודיו רשאית להרחיק משתתף בשל
התנהגות בלתי נאותה ו/או הפרעה במהלך התקין של השיעורים ,הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 .11הופעות סוף שנה של הסטודיו כרוכות בתשלום נפרד
 .12יש להגיע לשיעור בתלבושת על פי קוד לבוש המקובל בסטודיו והמפורט באתר הסטודיו.
 .13מגפה:
אם יחול גל נוסף של קורונה או כל מגפה אחרת ,הדורש סגר או הפסקת הפעילות ,ההתנהלות תעבור למתכונת
הבאה:
במידה סטודיו  WAVEיעביר את מערכת השיעורים לזום (או כל פורמט אחר שימצא לנכון) ,יהיו אלה שיעורי חובה
לרקדני כיתות ג׳ ומעלה ,לפי קבוצותיהם האורגניות ועם המורים הקבועים .הנוכחות תהיה הכרחית כדי להשאר חלק
מהקבוצה ולא נתון לשיקול דעת פרטי של ההורים או הרקדנים .הגביה תימשך כרגיל.
במ ידה ויחליט תלמיד לפרוש מהחוג/להקה ,יהיה רשאי לעשות זאת בהודעה למשרד בכתב ובהתראה של שבועיים.
חשוב לדעת שבמידה ויבקש התלמיד לשוב לפעילות בהמשך השנה ,סטודיו  WAVEאינו מתחייב לשמור על מקומו או
לקבלו בחזרה לאותה קבוצה/להקה באם אינו עומד בקצב ההתקדמות שנעשה בזום .סטודיו  WAVEיציע קבוצה
חלופית בה אין משמעות להתקדמות שנעשתה בתקופת הקורונה בזום  .ההצטרפות תהיה לשיקול ההורים.
אם שבים לפעילות בסטודיו לאחר גל הקורונה ,כללי הביטול נשארים כפי שמופיע לעיל ,כלומר עד  20לכל חודש
בעבור החודש שלאחריו ולא יאוחר מ . 20.2.21
תשלומים:
 .1התשלום הינו שנתי וישולם בתשלומים חודשיים מראש ,החל מחודש ספטמבר ועד לחודש יוני.
 .2אופן התשלום:
המחאות :ניתן לשלם בהמחאות דחויות ,עד  10צ'קים.
אשראי :ניתן לשלם באשראי ,עד  10תשלומים .אנו מכבדים כרטיסי אשראי מסוג ויזה,ישראכרד ודיינרס.
מזומן.
 .3הנחה בגובה  5%תנתן למשתתף שני מאותה המשפחה (סכום החוג הנמוך מבינהם).
נוהל החזרת כספים:
.1
.2
.3
.4

אי השתתפות בשיעור מכל סיבה שהיא אינה משחררת את המשתתף מתשלום דמי הלימוד המלאים .לא יינתן זיכוי
כספי בגין היעדרות משיעורים ,עקב בידוד/נסיעות או סיבות אחרות זמניות .אין החזר כספי בגין חלקיות חודש.
במקרה של הפסקת לימודים ,יש להודיע בכתב להנהלת הסטודיו( ,אין הפסקת מנוי בע"פ ,בטלפון או במייל) .הודעה
על הפסקת לימודים אחרי תחילת חודש לועזי ,חייב תשלום מלא של אותו חודש.
לא ינתן החזר רטרואקטיבית על אי השתתפות בשיעורים.
החזר כספי ,בגין הפסקת השתתפות ,יימסר להורים בלבד.

.5
.6
.7
.8
.9

במקרה של ביטול עסקה חלקי(זיכוי) ,תבוטל העסקה במלואה ע"י חברת האשראי ובמקומה תבוצע עסקה חדשה על
יתרת החובה.
ניתן לבטל השתתפות עד ה 20/2באותה שנת לימודים ,לאחר תאריך זה לא יתבצעו החזרים כספיים .לאחר התאריך
הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות.
עלות דמי ביטול הינה  ₪ 90לעסקה.
הנני מאשר כי אני מודע/ת ומקבל/ת את תנאי התשלום ,החזרי התשלום ודמי הביטול וכן את נהלי הסטודיו כפי שפורטו
בדף זה.
הנני מאשר את צילום בני/ביתי במסגרת פעילויות הסטודיו ,ופרסום התמונות ברשתות החברתיות ,אני מודע לכך
שללא אישור זה בני/ביתי לא יוכלו לקחת חלק בפעילויות הסטודיו.

הצהרת בריאות:
הובהר לי וידוע לי כי הפעילות בשיעורים בסטודיו כרוכה במאמץ פיזי ,הנני מאשר/ת כי לבני/בתי הרשום לעיל אין מגבלות
רפואיות המונעות ממנו לקחת חלק בכל הפעילויות ,לרבות פעילות גופנית מכל סוג שהיא .במידה וקיימת מגבלה רפואית
כלשהי אנא פרט/י.__________________:
אני מתחייב/ת להודיע להנהלת הסטודיו על כל בעיה רפואית ,באם תהיה ,במהלך שנת הפעילות אצל בננו/בתנו.

