
 

      

 מרכז קלור לאמנויות הבמה 

  BLETON LIVEA-תקנון קורס הפקה ויצירת מוסיקה ב

 

 הרשמה

 ור הקורס יוסדר מראש בעת ההרשמה.התשלום עב -

 עבור הקורס לא יוכל להשתתף בפעילות.  התשלום מראשתלמיד אשר לא יסדיר את ההרשמה ואת  -

 ההרשמה באמצעות טופס הרשמה או רישום מקוון דרך האינטרנט. -
 
 

 שכר לימוד ונוהלי תשלום

 מפגשים יוסדר במלואו לפני תחילת הקורס.  14לקורס הכולל  ₪ 3,800התשלום בסך  -
 תשלומים בכרטיס אשראי או המחאות. 6 -ניתן לפרוס את שכר הלימוד ל -

 . ₪ 2,600פרישה מהקורס עד המפגש הרביעי )כולל( ייתנן החזר כספי ע"ס בעת  -

 .החל מהמפגש החמישי לא ייתנן החזר כספי לפורשים מהקורס -
 

  משעורים היעדרות

 לא יינתן החזר כספי עבור היעדרות משיעורים אלא במקרים חריגים ובאישור חריג של הנהלת מרכז קלור. -

 מהווים התחייבות כספית של התלמיד/ה או הוריו/הטופס הרישום והחתימה עליו  -

 

 

 משך הלימודים

 הקורס יחל בתיאום עם המנחה -

 מפגשים 14בקורס יתקיימו  -

 (דקות הפסקה 15ורבע לימוד ועוד  )שעתיים מפגש יימשך כשעתיים וחצי -
 
 
 

 שימוש בתצלומים 
י, לכך, כי מרכז קלור יהיה רשא בהרשמת התלמיד לקורס נותנים ההורים והתלמיד את הסכמתם הבלתי מסויגת -

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.
     מסכים/ה ואני  שנת תשפ"אל ABLETON LIVE-קורס הפקה ויצירת מוסיקה בלת התקנון * קראתי בעיון א

 לתנאיו ללא יוצא מן הכלל.   
 

 

 
 ______________________חתימת התלמיד/ה או ההורים:      



 

      

 
 BLETON LIVEA-קורס הפקה ויצירת מוסיקה ב –טופס הרשמה 

 תשפ"א בשנת הלימודים
  

 ז  /  נ  )יש להקיף בעיגול( ______________________    שם משפחה ______________________שם פרטי  

 מס' ת"ז _____________________ ______________   תאריך לידה

 שם ביה"ס וכתובתו  __________________________ ______________ כיתה בתשפ"א

 ת למשלוח דואר + מיקוד  _________________________כתוב כתובת מגורים  ______________________

 חובה !!    _______________________________  תלמיד כתובת של דואר אלקטרוני לקבלת הודעות ממרכז קלור 

 !חובה !    _______________________________  הורה        

 )יש להקיף בעיגול( /      תושב חבר   סטטוס בקיבוץ

 אב _____________________ אם ____________________    שמות ההורים

 אב _____________________  אם ____________________   מס' תעודת זהות

 אב _____________________ אם ____________________   טל' בבית      

 __________אב ___________ אם ____________________   טל' בעבודה )הורים(

 אב _____________________ אם ____________________   טלפון נייד )הורים(

 .SMS* נא לסמן מספר טלפון נייד מועדף לקבלת הודעות  ________________________ טל' נייד של התלמיד/ה

 

 חיוב דרך הקיבוץ      המחאות   כרטיס אשראי  נא לחייב אותי באמצעות:
           
 )קיבוצים: סאסא, ברעם, יראון בלבד(           

 
 

 ____________ ________________ מספר ת.ז ___________פרטי כרטיס האשראי לחיוב:  שם בעל הכרטיס ___________

 __ ______( __cvv__  קוד זיהוי )_____________ תוקף _____מספר כרטיס ______________________

 

 הערות_______________________________________________________________________

 

 החתימה מחייבת את שני הצדדים בתנאים שנקבעו בתקנון  ** 
 

 ** קראתי את התקנון בעיון ואני מסכים/ה לתנאיו ללא יוצא מן הכלל.

 
 

_____________   _________________  ____________________ 
 הנהלת מרכז קלור           חתימת ההורים                תאריך ההגשה

 
 

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


