סטודיו "פלמנקה" שנת 2017-2016
ברוכים הבאים תלמידים ותיקים וחדשים לשנה חדשה בסטודיו "פלמנקה ".הסטודיו מספק
מגוון פעילות:
שיעורי ריקוד שנתיים מספטמבר  2016ועד יוני  2017לומדים טכניקה וכוריאוגרפיה.
●ב
תוכן השיעורים נבנה משיעור לשיעור .הגעה בקביעות הכרחית כדי ליצור המשכיות ולהגיע
להישגים .מצורפים לוח זמנים ורשימת תשלומים.
הופעת סוף השנה לכל תלמידי הסטודיו ובליווי מוסיקה חיה הינם חלק מחוויות
●
הלמידה .לתלמידים המתקדמים ולילדות תהינה הזדמנויות נוספות להופעה.
סדנאות עם אמנים אורחים מתקיימות לפחות פעמיים בשנה .הן מספקות הזדמנות
●
להכיר ריקודים וגישות חדשים מאמנים ספרדים.
●

הרצאה פתוחה לקהל הרחב ועוסקת בהיסטוריה האמנות וסגנונותיה.

●

נסיעה לספרד בחורף הזדמנות לטעום מסדנאות והופעות פלמנקו במקום הולדתו.
מידע חשובה לנרשמים:

נעליים וביגוד:
נעליים הן הכרחיות לריקוד פלמנקו .ילדות יכולות לבוא לשיעור נעל ללא מסמרים .כל שאר
עם מסמרים.
תלמידות נדרשות לבוא לשיעור עם שער אסוף ועם ביגוד שמתאים לתנועה :חולצה מבד גמיש
או בגד בלט ,טייטס או טריינינג ,וחצאיות אימון.
רישום ,תשלומים ,וביטולים:
הסטודיו מתנהל במסגרת עמותת "בר-קיימא לתרבות ,אמנות ,מוסיקה ושלום" (ע"ר
.)580450898
ההרשמה תתבצע באמצעות צ'קים דחויים (לפקודת "עמותת בר קיימא" לתאריכים עד ה10-
לכל חודש) עד יוני  2017או בכרטיס אשראי דרך  .Paypalנתן לשלם במזומן תקופת מנמלית
של  3חודשים.
נתן לשלם פר חודש אבל במחיר גבוה יותר.
קבלה עבור התשלום תשלח לכתובת המייל של כל תלמיד/ה.
לא מקיימים שעורים בחודש אוקטובר  2016לכן גם אין תשלום עבור אוקטובר.
דמי רישום עבור הוצאות ביטוח וניהול חד פעמיים בסך  ₪ 50ייגבו מכל תלמיד יחד עם
תשלום הראשון.
במקרה של ביטול ישולם החודש בו נודע על הביטול ושאר התשלומים יוחזרו .החל מחודש
מאי לא יוחזרו תשלומים.

מחירים חודשיים
שעור
ילדות
מתחילים
בינוניים
ומתקדמים
 2שעורים פר שבוע
 3שעורים פר שבוע

אורך זמן פר
שבוע
 60 – 50דקות
 75דקות
 90דקות

מחיר חודשי 9
תשלומים
 190ש"ח
 250ש"ח
 270ש"ח

מחיר בתשלום פר
חודש
 200ש"ח
 300ש"ח
 320ש"ח

 370ש"ח
 450ש"ח

 400ש"ח
 500ש"ח

לו"ז שעורים
יום א'

יום ב'
10:00- 9:00
תנועה עם קרן *
12:30 – 11:00
בינוניים

יום ד'

יום ג'

12:45 – 11:30
מתחילות +
17:15 – 16:15
ילדות בינוניים

18:00 – 17:00
ילדות מתקדמות
19:00 – 18:00
מתחילים
20:45 – 19:15
בינוניים

יום ה'
11:00 – 9:30
מתקדמים

19:00 – 18:00
ילדות מתחילות
20:30 – 19:00
בינוניים

20:30 – 19:00
מתקדמים

*תשלום עבור שעור תנועה ישרה למורה ,קרן יוחנן.
פרטי קשר:
מיכאלה הררי flamenca.studio@gmail.com 0544867862
קרן יוחנן kerenyohanan@gmail.com 0524532241
לידיה מטלין "עמותת בק קיימא" projects@barkayma.org
מנהל קהילתי בית הכרם rima12344@gmail.com 02-642-3710

כתב הסכמה
נא לקרוא ,לחתום ולמסור למדריכה יחד עם תשלום הראשון:
אני החתום/ה בזאת מאשר/ת כי קראתי את הדרישות הנ"ל להשתתפות בשיעורי פלמנקו
ומסכימ/ה לתנאים המתוארים בזאת.
אני מבינ/ה ומסכימ/ה כי בהשתתפות בכל שיעור ריקוד ,סדנה ,וחזרות ,קיים אפשרות של
פגיעה פיזית .אני מרצון מסכימ/ה להניח את כל הסיכונים ואחריות לפציעה או תאונה שעלולה
להתרחש לי או לילדה שלי בשיעורים ,חזרות ,הופעות ,או פעילויות בסטודיו "פלמנקה" .אני
מבינ/ה שאני צריכ/ה להיות מודע למגבלות הפיזיות שלי או לילדה שלי ומסכים/ה שלא אעלה
עליהם .אם אני חותמ/ת ויתור זה לילד/ה שלי ,אני מצהיר/ה כי אני הורה או אפוטרופוס חוקי
שיש להם את הזכות לוותר על זכויות אלה.
רשותי נתונה לסטודיו "פלמנקה" להשתמש בתמונות וקטעי וידאו של תלמידות למטרות
פרסום.
שם פרטי ומשפחה של הנרשמת

מספר ת.ז.

כתובת מייל

טלפון

חתימה --------------------------

תאריך --------------

שם פרטי ומשפחה של הורה/אפוטרופוס מספר ת.ז.
טלפון

כתובת מייל

הורים/אפוטרופוס ,נא לרשום שם ופרטי קשר של מבוגר נוסף פנוי לעזור במקרה הצורך:
שם פרטי ומשפחה של מבוגר נוסף קרבה לילדה (סבתא ,דוד ,חברה)
כתובת מייל

חתימה ---------------------------

טלפון

תאריך -------------

