תקנון הסטודיו 18-19
הנכם מתבקשים לקרוא את התקנון בעיון ובמלא תשומת הלב ראויה.
 .1מידע כללי
א .שנת הפעילות בסטודיו חלה בין ה 1.9.18-ועד ה .30.6.19-לאחר מכן יתקיימו פעילויות קיץ בהרשמה נפרדת.
ב .ההשתתפות בשיעור ים מותנית בהסדרת התשלומים השונים ובהגשת טפסי הרשמה חתומים על ידי הורה/אפוטרופוס.
ג .לכל משתתף מגי ע שיעור התרשמות במסלול אותו בחר .במידה והמשתתף נרשם וימשיך בחוג ,תחשב תקופת הפעילות החל מהמפגש
הראשון לרבות שיעור ההתרשמות.
ד .שיעור שיבוטל שלא במסגרת חופשות החגים יושלם במועד אחר.
ה .הסטודיו או ההנהלה אינם אחראים על אובדן  ,גניבה או נזק של חפצים אישיים לרבות פלאפונים.
 .2אופן תשלום-
א .ניתן לשלם ע"י כרטיס אשראי ,המחאות ומזומן.
ב .התשלום מתבצע מראש למשך כל שנת הפעילות בתשלומים שווים .למעט תשלום במזומן ,אותו יש להעביר במלואו.
ג .ל לתשלום הראשון יתווסף דמי ביטוח על סך של כ .₪ 90-דמי הביטוח אינם מוחזרים בעת ביטול עסקה/השתתפות.
ד .מועדי הפירעון אותם יש לרשום על גבי ההמחאות הם 10 :או  20לכל חודש.
ה .את ההמחאות יש לרשום על שם "וי ספוט דאנס קומפני בע"מ או להחתים במשרד.
 .3חגים –
א .לא יינתן החזר על ביטול שיעורים בעקבות חגים ומועדים .חופשות החגים נכללות בעלות החוג.
ב .הפעילות תהיה במקביל למערכת החינוך הפורמלית וע"פ חגי ישראל ,קרי ,בחופשות ,ערבי חג וחגים לא תתקיים פעילות ,למעט אם
יצאה הודעה אחרת .בערב יום השואה ובערב יום הזיכרון לחללי צה"ל השיעורים יפעלו במתכונת שונה ועד שעה סבירה.
 .3מדיניות ביטולים והחזרים -
א .ביטול השתתפות או שינוי מסלול יעשה בעזרת טופס ביטול חתום בלבד .הודעה טלפונית או באימייל אינה תקפה .יש למלא את טופס
הביטול ולהגיש עד ה 25-לכל חודש .טופס אשר יוגש לאחר מועד זה ,יהיה בתוקף לחודש הבא אחריו
ב  .החזר יינתן אך ורק על החודשים הנותרים ובשום פנים ואופן לא על החודש הנוכחי ו/או רטרואקטיבי (החודשים הקודמים).
ג .ייגבו דמי ביטול על סך  5%מסכום העסקה או  ,₪ 100הנמוך מבניהם .בנוסף לכך ,לא יוחזרו ללקוח עמלות סליקה/בנקאיות.
ד .אין החזר על חיסורים מכל סיבה שהיא מלבד מחלה או פציעה אשר נמשכה כארבע שבועות ומעלה ומגובה במסמכים החתומים על ידי
רופא .את המסמכים יש להגיש עד  3חודשים מיום ההודעה.
ה .מחודש מרץ לא יינתן החזר כספי כלל.
 .4הופעות ותחרויות-
א .מחיר התלבושות וההוצאות הנלוות (לדוגמא :כרטיס כניסה ,עלות ההסעה ,וכדו') להופעות ותחרויות (כולל מופע סוף השנה ועלות
כרטיס הכניסה) אינו נכלל בתשלום החודשי .התשלום החודשי הינו על שיעורים בלבד.
רכישת ביגוד מתאים להופעות ותחרויות הינו חובה.
ב .ההופעות והתחרויות אינן חובה ,במידה ואינכם מעוניינים שילדכם ישתתף באירועים מחוץ לסטודיו ,הנכם מתבקשים להודיע על כך
מראש לצוות המאמנים או/ו ההנהלה .סעיף זה אינו תקף לקבוצות התחרותיות.
ג .השתתפות בהופעות ותחרויות מחייבות שעות אימונים נוספות  -במידה וילד יחסיר את האימונים הנוספים ,צוות הסטודיו רשאי להסיר
את השתתפותו מהופעה/תחרות.
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