
 

      

 תקנון מרכז קלור לאמנויות הבמה- בית הספר למחול בשנת הלימודים תשפ"ב
 

 הרשמה: .1
 .הרישום הינו על בסיס מקום  פנוי, לאחר סיום מועד הרישום לאחר סגירת מקסימום נרשמים בכיתה ו/או 25.8.21 -רישום התלמידים יסתיים ב

 רועים וכד' יימסרו באמצעות אתר האינטרנט ובאמצעות דואר אלקטרוני. הודעות אגף המחול על מערכות השיעורים, שינויים, עדכונים, אי .א
 חובת ההתעדכנות חלה על התלמיד/ה ומשפחתו.

 תיאור פעילות אגף המחול מופיע באתר האינטרנט ועל הנרשמים לוודא כי הבינו את מהות הפעילות אליה נרשמו. .ב
 

 לימודים וחופשות: .2
 2022ביוני   17 -סתיים בתו 2021בספטמבר  1-שנת הלימודים תחל ב

 לקראת מופע סוף השנה, יתכנו חזרות בסופי השבוע. סמוך למועדים  .החזרות והמופעים הן חלק מתכנית הלימודים ובנוסף לשיעורים הרגילים
 אלו, ימסרו הודעות בהתאם. בימים אלו, ההגעה תהיה עצמאית ולא יועמדו לרשות התלמידים הסעות מאורגנות.

 קלור תואמות את החופשות של משרד החינוך. החופשות במרכז 

 18:00יסתיימו השיעורים בשעה יום הזיכרון לחללי צה"ל ובערב יום השואה, ערב ב. 

 .למרכז קלור שמורה הזכות לבצע שינויים במערכת הלימודים 
 
 שכר לימוד ונוהלי תשלום: .3

 .ר עבורו תשלום לכל שנת הלימודיםלא יורשה להשתתף תלמיד/ה שלא הוסד. בזמן ההרשמההסדר התשלום יתבצע  
 תשלומים שווים. 10 -לוניתן לחלקם  שנת הלימודים לכלשכר הלימוד ודמי ההשתתפות בעלות ההסעות )כמפורט בדף שכ"ל( הם  א. 

 (.2022עד יוני   2021)מחודש ספטמבר  
 .יוןהמרכז לתרבות וקהילה בגליל העל :ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהמחאות לפקודת . ב
 .אין כפל הנחות )מקבלי מלגות לא יקבלו הנחה( ד.
 ציון התאריך בו התלמיד/ה פורש/ת מהחוג.ועם חתימת ההורים  מיילבמקרה של פרישה מהחוג, יש להודיע על כך ב ה.
 החזר כספי יחסי מיתרת הסכום הכולל ללא החודש בו נמסרה ההודעה.  - לפורשים עד סוף חודש דצמבר ו.

                                         מיתרת הסכום הכולל היחסי שנותר לתשלום ללא החודש בו נמסרה ההודעה.  50%החזר כספי של  - חופשת הפסחלפורשים עד 
 אין החזר כספי כלל.  - לאחר חופשת הפסחלפורשים 

  ום נוסףיגבה תשליעבור פעילויות מחול נוספות )מפגשי מחול, סדנאות( וצפייה במופעי מחול. 

 35 -רוכה בקניית כרטיס, מחיר כל כרטיס כ-הצפייה במופע המרכזי של אגף המחול .₪ 
 
 היעדרויות של תלמידים או מורים: .4

 בהיעדרות של תלמיד, אין החזר כספי גם אם הודיע על כך מראש. .א

 מה.מרכז קלור שומר לעצמו את הזכות למנות מורה מחליף במקרים כמו חיסורים או אי התאמה וכדו  .ב
 
 נוהלי התנהגות:  .5

 א. חלה חובה על התלמיד/ה והורים להודיע על מחלה/ אי כשירות להשתתף בשיעור.
 ב.  על התלמיד להישמע להוראות המורים וההנהלה.

 ג.  אין לעזוב את שטח מרכז קלור לפני תום הלימודים ללא אישור מנהל או איש צוות.
הפסיק לימודיו של תלמיד/ה אשר הפר את כללי המשמעת המקובלים כמו התנהגות בלתי הולמת ד. הנהלת מרכז קלור שומרת לעצמה את הזכות ל

 או אי הגעה רצופה לשיעורים ללא הודעה מראש. החלטה תתקבל לאחר שיחה עם הורי התלמיד והתלמיד.
 ה. תלמיד שיגיע לשיעור באיחור או בתלבושת והופעה שאינה כנדרש, לא יורשה להשתתף בשיעור/ים.

יסורים ו/או אי הגעה לשיעורים מותנים בהודעה מראש לצוות ההנהלה. תלמיד שלא ישתתף בשיעור הראשון לא יורשה להשתתף חו. 
 רבות אירועים חריגים ובהודעה והסכמה מראש של צוות ההנהלה.ל -בשיעורים הבאים באותו היום

 
 תחבורה: .7

  ההסעות הן אך ורק למרכז ה ג' עד י"ב בלבד, מטעמי בטיחות, מכתחול סידורי התחבורה. ההסעות לתלמידי הממרכז קלור קובע את
                                                                                                                                          .נוסעים ומעלה  5-מקלור וממנו. ההסעות קבוצתיות 

 ום יישובי המועצה האזורית גליל עליון בלבד ועפ"י מסלולי ההסעות והזמנים הקבועים והמאושרים ע"י ההנהלה. לתלמידים ההסעות בתח
 שאינם תושבי המועצה האזורית ג"ע לא תסודר הסעה מיוחדת, אך הם יכולים להצטרף להסעות קיימות עפ"י הסדר התשלום.

  ההשתתפות בהן אינם מכסים את מלוא העלות ואינם כלולים בשכ"ל. ההסעות במימון מועצה אזורית גליל עליון ודמי 

  חויב בעלות המלאה של הנסיעהי -תלמיד שלא הגיע להסעה ולא הודיע על כך מבעוד מועד . 
 בלבד.אחת עשרה בבוקר  הודעה על ביטול ההסעה תימסר ע"י התלמיד או ע"י הוריו בלבד, למזכירות מרכז קלור ועד השעה

 ת התלמידים ייעשו רק מתחנת הסעה מאושרת ומסודרת. לא ייעשה איסוף סמוך לבית התלמיד, אלא במקרים שבהם אין איסוף והורד
תחנת הסעה מסודרת ומאושרת קרובה וניתן אישור של מרכז קלור לנקודת איסוף בטיחותית חלופית. במקרה כזה, אחריות ההורים 

 דתו ממנה. ההסעה לא תמתין לנוכחות ההורים.תהיה על הבאת התלמיד עד עלייתו להסעה ומרגע ירי

 הפיזורים בהסעות קבוצתיות בלבד בהתאם ללוח ההסעות של מרכז קלור. ההסעות תצאנה מבתי הספר בלבד . 
 

  :שימוש בתצלומים .8
יב, לעשות שימוש לכך, כי מרכז קלור יהיה רשאי, אך לא חי מסויגתבהרשמת התלמיד ללימודים נותנים ההורים והתלמיד את הסכמתם הבלתי 

 .עות המדיה החברתיתבתצלומי התלמידים, אשר צולמו במסגרת הלימודים, וזאת לצרכי פרסום לרבות באמצ
 א לסמן בעיגול(בעת אישור התקנון )נ –.       הצהרת בריאות 9

הרה זו תקין לחלוטין והוא/היא מסוגל/ת א. הננו מצהירים כי לבני/בתי אין מגבלות רפואיות ולמיטב ידיעתי מצב בריאות הילד/ה בעת חתימת הצ
 לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות.

 ב. לבני/בתי יש מגבלות רפואיות ואביא על כך אישור רפואי המעיד כי הוא/היא יכול/ה להשתתף בפעילות
  .נהלת מרכז קלור אינה אחראית על אובדן חפצי ערך. האחריות של התלמיד בלבדה


