תקנון מקהלת "צליל" – תשפ"א
הרשמה
-

רישום התלמידים יסתיים ב 15 -באוגוסט  .2020יש להסדיר את ההרשמה עד לתאריך זה.
תלמיד אשר לא יסדיר את ההרשמה ואת התשלום מראש עבור שנת הלימודים לא יוכל להשתתף בפעילות המקהלה.
השיבוץ למקהלה  -צעירה או בוגרת  -יהיה בתאום עם אושרה מנצחת המקהלה.
הודעות מרכז קלור לתלמידים ,שינויים ,אירועים וכד' יימסרו באמצעות אתר האינטרנט ובאמצעות דואר אלקטרוני בלבד .חובת ההתעדכנות חלה על התלמיד ומשפחתו.
תיאור פעילות המקהלה מופיע באתר האינטרנט ועל הנרשמים לוודא ,כי הבינו מהות הפעילות אליה נרשמו.

שכר לימוד ונוהלי תשלום
-

מקהלה צעירה :פעם בשבוע למשך שעתיים  -עלות למשתתף/ת ( ₪ 2000לא כולל הסעות).
מקהלה בוגרת :פעמיים בשבוע  -עלות למשתתף/ת עבור שנת פעילות ( ₪ 3520 -לא כולל הסעות).
שכר הלימוד הוא שנתי ויש לשלמו ביום ההרשמה (למעט תלמידים המחויבים דרך הקיבוץ).
תשלום שכר הלימוד יבוצע מראש לשנה באמצעות כרטיס אשראי או המחאות דחויות בלבד ב  10 -תשלומים שווים (ספטמבר עד יוני).
דמי השתתפות בהסעות ייגבו ב  10 -תשלומים שווים ביום ההרשמה.
שכר הלימוד כולל הדרכה בפיתוח קול ,ליווי בפסנתר ועוד.
שכר הלימוד אינו כולל דמי השתתפות בהסעות ,סדנאות ופרויקטים ייחודיים .עבור פעילויות אלו ייגבה תשלום נוסף.
תלמיד המקהלה הבוגרת הלומד נגינה או שירה יזכה להנחה בשיעור  20%משכר הלימוד של המקהלה.
מקהלה צעירה  ₪ 30 -לחודש .עבור אסופים מבתי הספר הרשומים מטה בלבד .ההסעה חזרה לישובים באחריות ההורים.
דמי השתתפות בהסעות:
מקהלה בוגרת  ₪ 150 -לחודש .עבור אסופים ופיזורים.

היעדרות תלמידים וכללי משמעת
-

על כל היעדרות מחזרה  -חובה להודיע לאושרה מנצחת המקהלה ולמזכירות מוסיקה מרכז קלור.
תלמיד המפסיק את לימודיו במהלך שנת הלימודים יחויב בתשלום של החודש השוטף .במקרה של פרישה לאחר חופשת הפסח ייגבה שכר לימוד מלא עד סוף שנת הלימודים.
על פרישה מהמקהלה יש להודיע בכתב למזכירות מרכז קלור בציון התאריך לא יאוחר מה .15.03.20 -
הנהלת מרכז קלור שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד ,אשר הפר את כללי המשמעת המקובלים במרכז ,ובשל התנהגות בלתי הולמת.
בהיעדרות של התלמיד מכל סיבה שה יא הוא יחויב בתשלום גם אם הודיע על כך מראש.
טופס הרישום והחתימה עליו מהווים התחייבות כספית של ההורים.

לימודים וחופשות
-

שנת הלימודים מתחילה ב  01.09.20 -ומסתיימת ב  30 -ביוני .2021
החופשות במרכז קלור תואמות את החופשות בבתי הספר הממלכתיים .עבור החופשות נגבה שכר לימוד מלא.
יום ב' בשעות 16:00 – 18:30
מקהלה בוגרת
ימי פעילות המקהלה:
יום ד' בשעות 16:00 – 19:30
מקהלה בוגרת
מקהלה צעירה

יום ד' בשעות 16:00 – 17:30

תחבורה
-

מרכז קלור קובע את סידורי התחבורה .ההסעות לתלמידים מכתה ג'  -י"ב בלבד ,מטעמי בטיחות .ההסעות הן אך ורק למרכז קלור וממנו .ההסעות הן קבוצתיות בלבד – מ  3 -נוסעים ומעלה.
ההסעות בתחום יישובי המועצה האזורית גליל עליון בלבד ,ועפ"י מסלולי ההסעות המאושרים ע"י ההנהלה.
ההסעות במימון המועצה האזורית גליל עליון ודמי ההשתתפות בהן אינם מכסים את מלוא העלות ואינם כלולים בשכ"ל .לתלמידי ם שאינם תושבי מועצה אזורית הגליל העליון לא
תוס דר הסעה מיוחדת ,אך הם יכולים להצטרף להסעות קיימות מבתי הספר עפ"י הסדר התשלום הנקוב למעלה.
תלמיד שלא הגיע להסעה ולא הודיע על כך מבעוד מועד – יחויב בעלות המלאה של הנסיעה.
הודעה על ביטול ההסעה תימסר ע"י התלמיד או ע"י הוריו בלבד למזכירות מרכז קלור( .הודעות תתקבלנה עד השעה .)11.00
איסוף והורדת התלמידים ייעשו רק מתחנת הסעה מאושרת ומסודרת .לא ייעשה איסוף סמוך לבית התלמיד ,אלא במקרים שבהם אין תחנת הסעה מסודרת ומאושרת קרובה וניתן
אישור של מרכז קלור לנקודת איסוף בטיחותית חלופית .במקרה כזה ,אחריות ההורים תהיה על הבאת התלמיד עד עלייתו להסעה ומרגע ירידתו ממנה .ההסעה לא תמתין לנוכחות
ההורים.
ההסעות תצאנה מבתי הספר בלבד :הר וגיא ,לב העמק ,עלי גבעה ומבוא גליל .אין הסעות מהישובים .אין הסעות לפני השעה  .13:45הא סופים והפיזורים יבוצעו בהסעות קבוצתיות
בלבד בהתאם ללוח ההסעות של מרכז קלור .תחנת הורדה אחרונה במסלול דרום היא צומת מחניים .הורדה בראש פינה  /כ .הנשיא  /עמיעד  /קדרים – באישור מיוחד של הנהלת
מרכז קלור בלבד.
אין באמור לעיל כדי ליצור חבות הסעה מצד מרכז קלור  /מועצה.

שימוש בתצלומים
-

בהרשמת התלמיד ללימודים נותנים ההורים והתלמיד את הסכמתם הבלתי מסויגת לכך ,כי מרכז קלור יהיה רשא י ,אך לא חייב ,לעשות שימוש בתצלומי התלמידים ,אשר צולמו
במסגרת הלימודים ,וזאת לצרכי פרסום לרבות באמצעות המדיה החברתית (כגון הפייסבוק).

* הנהלת מרכז קלור אינה אחראית על אובדן חפצי ערך .האחריות היא של התלמיד בלבד.
* קראתי בעיון את תקנון מקהלת "צליל" לשנת תשפ"א ואני מסכים/ה לתנאיו ללא יוצא מן הכלל.
חתימת ההורים______________________:

טופס הרשמה – מקהלת "צליל"
שנת הלימודים תשפ"א

שם פרטי ______________________ שם משפחה ______________________ ז  /נ (יש להקיף בעיגול)
ת"ז _____________________
תאריך לידה ______________
שם ביה"ס וכתובתו __________________________
______________
כיתה בתשע"ד
כתובת למשלוח דואר  +מיקוד _______________________
כתובת מגורים ______________________
תלמיד _______________________________ חובה !!
כתובת של דואר אלקטרוני לקבלת הודעות ממרכז קלור
/

תושב

_______________________________ חובה !!
הורה
(יש להקיף בעיגול)

תושבי קיבוץ

חבר

שמות ההורים
מס' תעודת זהות

אם ____________________
אם ____________________

אב _____________________
אב _____________________

טל' בבית
טל' בעבודה (הורים)

אם ____________________
אם ____________________

אב _____________________
אב _____________________

טלפון נייד (הורים)

אם ____________________

אב _____________________

טל' נייד של התלמיד/ה ________________________
שיבוץ במקהלה הצעירה

* נא לסמן מספר טלפון נייד מועדף לקבלת הודעות .SMS

שיבוץ במקהלה הבוגרת

כלי נגינה נוסף במרכז קלור _______________ מס' שנות הנגינה בכלי __________ המורה הנוכחי ____________
שם אח  /אחים הלומדים במרכז קלור:

 __________________ .1מוסיקה  /מקהלה  /מחול

(הקף בעיגול)

 __________________ .2מוסיקה  /מקהלה  /מחול

(הקף בעיגול)

 __________________ .3מוסיקה  /מקהלה  /מחול

(הקף בעיגול)

לתלמיד מקהלה בוגרת :מעוניין/ת בשרותי הסעות למרכז קלור בתשלום של  ₪ 150לחודש

כן

לא

לתלמיד מקהלה צעירה :מעוניין/ת בשרותי הסעות למרכז קלור בתשלום של  ₪ 30לחודש

כן

לא

(ההסעות מבתי הספר בלבד).
ההסעות למרכז קלור רק מבתי הספר :הר וגיא ,לב העמק ,עלי גבעה ,מבוא גליל.
חיוב דרך הקיבוץ
המחאות
כרטיס אשראי
נא לחייב אותי באמצעות:
יש להעביר את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון או בעת ההרשמה במרכז קלור.

הערות_______________________________________________________________________
** קראתי את התקנון בעיון ואני מסכים/ה לתנאיו ללא יוצא מן הכלל.
_____________
תאריך ההגשה

_________________
חתימת ההורים

____________________
הנהלת מרכז קלור

** החתימה מחייבת את שני הצדדים בתנאים שנקבעו בתקנון

מרכז קלור לאמנויות הבמה מאחל לכל תלמידיו שנת לימודים פורייה !!

