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 510873938 מספר חברה:

 
 (2023-2022) גלשנת תשפ" קונסרבטוריוןלטופס הרשמה 

 
 פרטי ראש המשפחה )המשלם(:

 

 שם משפחה:
 
 

 זכר/נקבה: ת.ז: שם פרטי:

 רחוב ומספר:
 
 

 מיקוד: עיר/ישוב: ת.ד:

 :2הורה נייד  :1הורה נייד  טלפון בבית: דואר אלקטרוני:
 

 

 אמריקן אקספרס  □ דיינרס  □ ישראכרט   □ ויזה □   :Vלתשלום בכרטיס אשראי סמן 
 

 ת.ז.: ____________________ שם בעל הכרטיס: _________________________________________
 

 ספרות: _______ )הנמצא במערכת המתנ"ס באופן מקודד(  4-אשראי המסתיים ב    טלפון נייד:________________ 
 

 . אשראי פרטי ת המתנ"ס תיצור קשר לקבלת ומזכירפרות אלו לא נמצא ברשות המתנ"ס, ס 4*  במידה ואשראי בעל 

 
  -הוחלף/שונה תוקף הכרטיס שנמסר בעת הרישום ובמהלך השנה במידה

 טי כרטיס האשראי החלופימתנ"ס על פרמשרדי הלדווח ל נא
 

  :נרשמיםפרטי ה
 

 מין
 ז/נ

ת.  כתה ביה"ס ת.ז שם המשתתף
 לידה

שם 
 השיעור

ום י
 עוריהש

משך 
 עוריהש

שם 
 המורה 

תאריך 
תחילת 

 ההשתתפות
           
           
           
 
 פרטניבתחומי הביצוע והעשרה: שיעור  הקבוע נהנים מסל מוזיקלי מקיף הכלול במחירתלמידי  הקונסרבטוריון *

 תאוריה, הרכבים, מקהלות וכיתות אומן.
 

  שעות למורה בלבד. 24שעורים בלבד, ויש לעשות זאת בהודעה מראש של  3של  במהלך השנה על ביטולניתן להודיע 
 

 
 המתאים      -ב Vיש לסמן  הצהרת בריאות:

 

 הנני מצהיר כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות ומסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות. 
 

 וגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות.הנני מצהיר כי למרות המגבלות הרפואיות הר"מ, הרשום מעלה מס 
 

 
 _________________________________מגבלות רפואיות:_____________________________________

 
 

ויות ומסכים במהלך החוגים והפעיל אשר יצולמובני/בתי  לפרסם את תמונות אני מאשר/ת לא מאשר/ת )אנא הקף בעגול( 
  סום באתר המתנ"ס ועמוד הפייסבוק של המתנ"סלפרבתמונות שהמתנ"ס ישתמש 

 

אני הח"מ  מאשר שקיבלתי את המידע בגין החוג/פעילות, תנאי ההרשמה, מחירי החוגים, ביטולים והנחות הכתובים  
ומאשר קבלת הודעות תפעוליות ושיווקיות  בחוברת חוגים ובטופס נהלי ההרשמה ומתחייב למלא אחר תקנות המתנ"ס

 בדוא"ל.
 

_____________  ____________ ___________ 
 תאריך        שם מלא                                 חתימה
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 קונסרבטוריון:ל רישום -נהלי הרשמה

 על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתשלומים הבאים:
 :צתייםוקבו שעורים פרטניים

 

 חודשי פעילות,  11שיעורים במשך  42הקונסרבטוריון הינו בית ספר מקצועי למוזיקה ושכר הלימוד הינו שנתי בהתחייבות ל  . 1
  עלויות בתקנון הקונסרבטוריון או באתר המתנ"ס( טבלת )ראה בתשלום קבוע כל חודש 

במייל   מנהל הקונסרבטוריוןזה יש ליצור קשר עם  שיעורשם לעל מנת להיר, שיעור ניסיון יתקיים בתשלום בלבד . 2
     MUSIC@KADIMA.MATNASIM.CO.IL .  

  בתאום עם מנהל ההשכרה. לחודש₪  100פרט לנבל שעלותו , ₪ 50 שלחודשית  ותבעל מיתר/קלידים/נשיפהכלי  לשכורניתן  . 3
 .הקונסרבטוריון 

תלמידי חוץ שמעוניינים  ,הקונסרבטוריון נמצא באתר המתנ"ס או בתקנון רישום לקונסרבטוריון שכר לימוד עלויות פירוט .4
 נדרשים בתשלוםתלמידי הקונסרבטוריון אינם  להשתתף רק בהרכבים הביצועיים של הקונסרבטוריון מחויבים בתשלום נפרד,

 לקונסרבטוריון. במסגרת הסל המוזיקלי אותו מקבלים בעת הרישום לכךזכאים הינם ו ביצוע ותאוריה עבור שיעורי
 , הרכבים, תזמורות,  פרטניוביצועיים כגון: שיעור  בתחומים עיוניים מסל מוזיקלי מקיףתלמידי הקונסרבטוריון נהנים  . 5

 מקהלות, שיעורי תאוריה בכל הרמות וכיתות אומן במהלך השנה. 
 :פרטני וקבוצתישעור  ביטול השתתפות נהלי

 

 ! שעות למורה בלבד 24ויש לעשות זאת בהודעה מראש של  שעורים בלבד, 3ביטול של להודיע במהלך השנה על ניתן  . 1
  אין החזר כספי !!!ובכל מקרה, , שיעורים אלו יוחזרו ע"י תיאום שיעור מול המורה או במהלך יום מרוכז להחזר שיעורים 
 זה. רמה אשר תואם עמו איבד את זכותו לשיעוהשל רתלמיד שלא הגיע לשיעו 

 .השיעור שהפסידלא יקבל החזר כספי ו/או שעור חלופי בגין   מראששעות  24עור יתלמיד שלא יודיע על ביטול ש .2
 עור מן המניין.יייחשב כש הדבראו בכל יום אחר,  רבמידה ויתקיים קונצרט/מבחן טכני ביום השיעו . 
 קישור שישלח למייל / לווטסאפ., באמצעות מזכירות המתנ"סבביטול  בקשתות יטופלו אך ורק לאחר מילוי בקשות להפסקת פעיל.   3

 לא ייעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.  ללא הודעה, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג .       
 ייחשב המשתתף כממשיך בלימוד לכל דבר. ,ללא הודעה בכתב  . 4
  .הילד זכאי להשתתף עד סוף החודש ,יחויב בתשלום מלא של אותו החודש - השתתפותביטול    .5
 ₪. 50המתנ"ס ייגבה דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך   . 6
 .תועמליחויב הלקוח בכיסוי הוצאות  ,שחזרה הו"ק/עבור המחאה .7
 והחזרים. לא יהיו ביטולים  ,ך זה. לאחר תארי30/4/2023בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה אך ורק עד לתאריך  . 8
 לא יכנס הביטול לתוקפו עד להחזרת הכלי למשרדי המתנ"ס. ,במידה והושאל כלי .  9

    אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.. 10
  :כללי

 .בחופשות מועדי ישראל לא מתקיימים חוגים, כמפורט בלוח החופשות . 1
   השארת פרטי ב-מזומן חודש בחודשי ) לכל השנה או במזומן הוראת קבע, טיס אשראישלום באמצעות המחאות דחויות, כרתה . 2

 .(בלבד !!!חתימה ע"ג טופס תשלום חריג  /לביטחוןאשראי       
  מתנ"ס על פרטי כרטיס האשראי החלופימשרדי הלדווח ליש –והוחלף/שונה תוקף הכרטיס שנמסר בעת הרישום  במידה .3
 מותנית בהרשמה של מינימום משתתפים. קבוצתיים ם פתיחת וסגירת חוגי .4
  הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים. .  5
  לנרשמים.על ידי המתנ"ס, יוחזר החלק היחסי של התשלום שעור במקרה של ביטול  .6
 של שבעה ימים. לאחר התראה נ"ס רשאית להפסיק השתתפותו וזאתמשתתף שלא יתמיד בתשלומים, תהיה הנהלת המת .7
 משפחה החייבת כספים למתנ"ס, לא תורשה להשתתף בפעילות המתנ"ס עד לסילוק החוב. .8
 ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף, אם הוא פוגע בפעילות השוטפת ו/או נעדר ללא סיבה מוצדקת על פי שיקוליה. .9

 י על ילדי החוגים בשעות פעילות החוג אליו נרשם המשתתף בלבד.המתנ"ס אחרא .10
 :הנחות

 )הזול מבינהם( ומעלה בלבדלחוג הרביעי  10% שלבית אב הנרשם לארבעה חוגים ומעלה זכאי להנחה  . 1
 (.)ההרשמה לצהרונים תהווה חלק במניין החוגים, אך לא תיכלל בסך ההנחה בעלות הכוללת 

 הקריטריונים הבאים: עפ"י, 31.08.22ות מעוטות יכולת רשאיות לפנות לוועדת הנחות במתנ"ס עד לתאריך משפח ועדת הנחות: . 2
 א. משפחות במצב כלכלי קשה בעלות הכנסה נמוכה   ב. משפחות במצב כלכלי פתאומי קשה.

     ג. משפחות עם בעיות מיוחדות או בסטטוס: חד הורי, עולים חדשים ומשפחות עם חולי או נכות. 
 .אין כפל הנחות . 3

 
 נהלים בתקופת קורונה:

 בימי קורונה, המתנ"ס יפעל על קיום הנחיות משרד הבריאות ותצא הודעה מסודרת בעניין.
 

_____________   ____________  ______________ 
 תאריך             חתימה שם מלא                                 
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