חנוכה 2018
הורים ורקדנים יקרים!
גם השנה ,אנו שמחים להזמין אתכם לכנס מחול בחנוכה שמקיים מרכז מחולות DCM-וזו השנה התשיעית.
בפעילות יתקיימו סדנאות ושיעורים מרתקים וחווייתיים במגוון סגנונות המחול.
הסדנאות בכנס יועברו על ידי

גיתית כוכבי

אלינור פפרמן

אלנה גצלס

חלק שני בכנס :מופע סטודיו -במופע ירקדו קבוצות משתתפות המגיעות לכנס .יש להרשם למופע עד תאריך
 25/11/18במייל .ולסיום היום סדנא נוספת.
הפעילות תתקיים במרכז לאומנויות יד חריף )צרעה( ,שהינו מרכז גדול לתרבות המחול בארץ ,מרכז ללימוד
אומנויות הבמה ,הכשרת רקדנים ולימודי מחול במסלולים מקצועיים.

כנס חנוכה יתקיים ביום שלישי .4/12/18
את יום הפעילות ילוו וידריכו באופן צמוד מורי מרכז מחולות ומדריכי הקבוצות האורחות.
מחיר יום הפעילות הוא  ₪ 250למשתתף .המחיר כולל :הסעות ,ארוחת צהרים קלה  ,השתתפות בכל הסדנאות
והפעילויות ומתנה .הנחת רישום מוקדם עד ה 9/11/18 -בעלות של  ₪ 230בלבד.
רישום ותשלום :רישום יתבצע על ידי שליחת טופס לפקס או למייל של מחולות .תשלום ניתן לבצע על ידי כרטיס
אשראי )עסקה טלפונית( או באמצעות העברת תשלום דרך אפליקציית " ."bit" /"pay boxלא ייאסף תשלום על ידי
מדריכי הקבוצות.
מספר פרטים נוספים:
 איסוף ופיזור המשתתפים יתבצע ממרכז החוגים או מנקודות איסוף שיקבעו ויימסרו מראש.
 ההשתתפות בפעילות מותנית בחתימת אחד ההורים על האישור המצורף בעמוד הבא.
 מספר המקומות לפעילות מוגבל ולכן כדאי למהר ולשריין מקום לילדכם!
 ניתן לבטל רישום עד תאריך  9/11/18ללא דמי ביטול .אחרי התאריך האמור ,לפי תנאי ביטול בטופס.
 נשמח לספק פרטים נוספים על הפעילויות בטלפונים . 050- 6300003
 ניתן לפנות גם דרך המיילtal@mecholot.co.il / mecholot@mecholot.co.il :
מקווים לראותכם!
צוות מחולותDCM -
המרכז לתנועה ולמחול
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אישור השתתפות
הנני מאשר את השתתפותו של בני\ בתי ___________ בכנס " חנוכה  "2018של מרכז מחולות.DCM-
הנני מצהיר כי מצב הבריאות של בני\ בתי הינו תקין ומאפשר לו\ לה להשתתף ביום הפעילות.
אם יש מגבלה יש לציין אותה :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
כמו כן ,ידוע לי כי בני /בתי מצולמ/ת במהלך הכנס ,ויתכן שימוש בתמונות לפרסום וחשיפה ברשתות
החברתיות השונות ,תוך שמירה על כבוד וצנעת הרקדנים המצולמים.
שם הילד/ה__________________________ כיתה_____________ ת.ז_________________ .
טלפון בית ________________:טלפון אמא _______________:טלפון אבא_________________:
מרכז חוגים ושם המורה ____________________:מייל______________________________:
שם ההורה _____________ ת.ז _________________ .תאריך _____________
חתימה_____________
עד תאריך  9/11/18ללא דמי ביטול

*דמי ביטול:

 50% -20/11/18 -9/11/18מהעלות לדמי ביטול
 75% – 28/11/18 -21/11/18מהעלות לדמי ביטול
מה29/11/18 -

לא ניתן לקבל החזר כספי

*** יש לשים לב ,ביטול תשלום באשראי בכל שלב אחרי תשלום יחוייב ב  5%מסכום החיוב.
טופס רישום למופע סטודיו -קבוצות )ימולא על ידי המורה בלבד(
שם הקבוצה____________________ מוסד לימודי ________________________
כמות רקדנים__________ שם המורה _____________________________
אורך ריקוד __________ סגנון ריקוד _________________________________________


מורים יקרים :יש לשלוח מוסיקה עד תאריך  1/12/18למייל של מחולות.
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