אגף חינוך נוער וספורט

תקנון נהלים ,הרשמה ותשלום תשפ"ג
לימודים וחופשות  :שנת הפעילות תחל ביום ה'  1.9.2022ותסתיים ביום ה' 29.6.23
הפעילות מתקיימת בהתאם לימי הלימוד וחופשות בתי הספר (בחופשות אין פעילות).
השתתפות בפעילות מותנית במילוי טופס הרשמה ,בתשלום מראש לכל שנת הפעילות
ובתשלום חוב בגין תקופה קודמת ,אם קיים.
ביטול חוג יתאפשר עד ה  28.2.23בלבד .באמצעות מסירת הודעת ביטול בכתב בציון
התאריך למחלקה הספציפית ,וחיוב תשלום בגין חודש הפעילות השוטף.
אמצעי תשלום:
ניתן לשלם כניסה לאתר האינטרנט של המועצה  -באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
המעוניינים לשלם בצ'קים  /מזומן ,יעשו זאת במשרדי הגבייה של מ.א .עמק הירדן ואך ורק
לאחר שנרשמו במרכזי הפעילות .תשלום אחרון לא יאוחר מחודש יוני .2023







נא לבחור ב"אופן תשלום" " -הוראת קבע חודשית" .התשלום יחוייב כל חודש
בחודשו מבלי לפגוע במסגרת האשראי.
חובה למלא טופס הרשמה למחלקה בה נרשמים .התחלת החוגים מותנית במילוי
טופס ההרשמה והסדרת התשלום מראש.
לא יתאפשר תשלום עבור שיעור ניסיון .הניסיון הוא חודשי ובהתאם התשלום.
על התלמיד/ה או ההורים להודיע על מחלה /אי כשירות להשתתף בשיעור.
על התלמיד להישמע להוראות המורים וההנהלה.
מחלקות החוגים – אינן אחראיות על אובדן חפצי ערך .האחריות היא של התלמיד
בלבד.

במרכז למוסיקה ולמחול – תושבי חוץ (שאינם תושבי עמק הירדן) ,ישלמו תוספת של
 10%על מחיר הפעילות.
במחלקת הספורט – תושבי חוץ ישלמו תוספת של  15%על מחיר הפעילות.
במחלקת הספורט:
 השתתפות בפעילות מותנית במילוי טופס הצהרת בריאות מקוון אשר נמצא באתר
המועצה.
 בחלק מהענפים הפעילות תסתיים במועד אחר כפי שיפורסם בהמשך.
 ישנם ענפים שיקיימו פעילויות  /קייטנות בחופשות .תוכן הפעילות והעלויות יימסרו
בהמשך השנה.
במרכז למוסיקה:








במרכז למחול:







השעורים פרטניים .השיבוץ לשעורי הנגינה והשירה על בסיס מקום פנוי ולכן
כל המקדים להירשם מבטיח מקומו .השיבוץ נעשה בהתאם לאילוצים
ומגבלות המרכז.
חשוב להתקשר ולקבל ייעוץ ,הכוונה והתאמה לכלים השונים.
בימי מופעי התלמידים – ייתכנו שינויים במערכת השעות .עדכונים על כך
יישלחו.
אין החזר כספי על שעורים שלא התקיימו עקב היעדרות תלמיד או חופשים
של מערכת החינוך.
המרכז מתחייב לנוכחות צוות המורים ,למתן  35שעורים בשנה לפחות.
כשהתלמיד ישובץ במערכת נודיע לכם את היום בשבוע ושעת השעור.

הרשמה :רישום התלמידים יסתיים ב –  15באוגוסט  .2021הנרשמים מעבר למועד
זה ,מקומם אינו מובטח .בכדי להירשם עליכם לקבוע פגישת ייעוץ והכוונה עם
המנהלת המקצועית של המרכז למחול ,במהלך חודשי יולי אוגוסט.
המרכז מתחייב לנוכחות צוות המורים ,למתן  35שעורים בשנה לפחות .החזרות
והמופעים הן חלק מתכנית הלימודים ובנוסף לשיעורים הרגילים.
בימי המופע המרכזי לא יתקיימו שיעורים במרכז למחול.
למרכז שמורה הזכות לבצע שינויים במערכת הלימודים.
היעדרויות של תלמידים או מורים:
א .בהיעדרות של תלמיד ,אין החזר כספי גם אם הודיע על כך מראש.
ב .בגין היעדרות מורה – יוחזר השיעור.
ג .המרכז למחול שומר לעצמו את הזכות למנות מורה מחליף במקרים חריגים.

הנחיות מחייבות לתלבושת והופעה לכל השיעורים:







גן חובה  +א'  -ב' :בגד גוף בצבע ורוד/סגול בהיר ,גרביון בצבע ורוד או ללא גרביון.
כתות ג' – יב' :בגד גוף ,גרביון בצבע לבן/ורוד ,נעלי בלט בצבע ורוד
היפ-הופ :מכנס טייץ/טרנינג ,חולצות/גופיות/סווטשירט (ללא בטן חשופה) ,נעלי
ספורט.
ג'אז :טייץ קצר/ארוך ,בגד גוף.
לכל השעורים יש להגיע  5דק' לפני תחילת השיעור ,בשיער אסוף ,ללא תכשיטים.
יש להביא בקבוק מים לשיעור.
שימו לב – תלמיד שיגיע באיחור או בתלבושת והופעה שאינם כנדרש ,לא יורשה
להשתתף בו.

נהלי התנהגות:
 אין לעזוב את שטח המרכז למחול לפני תום פעילות התלמיד .תלמיד שיצא מן
המתחם ,אינו באחריות המרכז.
 הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד אשר הפר את
כללי המשמעת המקובלים אצלנו כמו התנהגות בלתי הולמת או אי הגעה רצופה
לשיעורים.
 תלמיד שיגיע לשיעור באיחור ללא סיבה מוצדקת ,לא יורשה להשתתף בשיעור.

שנה בריאה ,מהנה ומוצלחת לכל המשתתפים!!!

