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 )ע"ר(  לגיל הרךאמנותי חינוך מוסיקלי טוניקה -ם טופס רישום לחוגי

 נרשם יקר, אנא הקפד על מילוי כל הפרטים במדויק על מנת שנוכל להעניק לך את השירות המרבי

 
 

 :הילד/ה  פרטי
 

    __/___/_______תאריך לידה: _         נ      /  מין: ז     _____________ :_______________הילד/ה  שם
 

 _____ : שעה:______        יום:____     _______________________    שם החוג:
 

 __ ___/_ ___/__ _________תחילת פעילות:תאריך  
 

 )פרטי המשלם(:  הורים של משתתף בחוג פרטי  
 

 __ _________שם פרטי: __________________      שם משפחה:______________ 
 

 _ _______ישוב:___________       _  ___________:_______________כתובת
      

 _ _____  -  _______ :_______אבאשל  טלפון         _____   - _________:_____ אמאשל  טלפון  
                                                              

Email________ :______________@_____________ _______ 
 

 
  ( בריבוע המתאים  'V'לסמן  נא  )  תשלום:  אמצעי

     :______ תשלומיםמספר      כרטיס אשראי  □          מספר שיקים:______       קיםצ'□ 

 .או יותרחודשים    3  מינימום  עבורמראש    למשלמים במזומן, התשלום מתבצע   מזומן  □ 

 
                              .  טוניקה חינוך מוסיקלי אמנותי לגיל הרך  על שם: את הצ'קים נא לרשום  

 
 : תנאי תשלוםו  ויותעל
לא ניתן לשלם    .מחיר החוגים הינו מחיר שנתי המחולק לתשלומים חודשיים לנוחיות הקהל .1

 .שיעוריםהלפי  

בחישוב המחיר שוקללו   .במהלך שנת הלימודים  פעילויות בחודש  4המחיר שוקלל על בסיס   .2
לחוג ם  אחרת בהתא  ו/או חופשה  ימים בהם לא מתקיימת פעילות עקב חגי ומועדי ישראל

 פי, לכן לא יינתן זיכוי נוסף בגינם.ספציה
  ,בכרטיסי אשראי או המחאות  לימודיםמותנית בתשלום מראש לכל שנת ה  בשיעוריםהשתתפות   .3

 חודשים מראש במזומן.  3  כל  מחויב לשלם  ותלמי שאין אפשרות לאשראי/ המחא

  נא לרשום  ,צ'קיםלמשלמים ב  .יים רצופיםחודש  תשלומים  11  -התשלום מתבצע מראש בפריסה ל .4
   טמבר.ספלכל חודש החל מחודש    10או    5או    1לתאריכים  

 . תדקו  40, משך השיעור:  ₪_______  -  תשלום חודשי הינו .5

 .דקות  30, משך השיעור:  ₪  ______   -  תשלום חודשי הינו :  חוג ריתמוסיקהלתלמידי   .6

 .דקות  60שיעור:  , משך ה₪  _______  -  תשלום חודשי הינו :  פיתוח קול/חוג מחזמרלתלמידי   .7

 .הנחות, אין כפל  5%יזכה להנחה של    יותר בן משפחה שני ו .8

 יחויב הלקוח בדמי הביטול עפ"י תעריף הבנקים.  –במקרה של ביטול המחאה   .9
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 : תת בריאוהצהר

במידה   .הנני מצהיר כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות ומסוגל  לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות
 מתחייב לדווח בהקדם האפשרי.ותהיה מגבלה רפואית אני  

 _ ______________________ ______________________________:נןוישהערות בריאות במידה   
_________________ ______________ ___________________________________________

____________________________________________________________________ ____ __ 

 מים:צילו

ים מהלך החוג( כי בני/ בתי יצולם בבריבוע המתאים  'V'סמן  ל לא מאשר/ת )נא    □   מאשר/ת    □   אני
ללא   וכו'(   אינטרנטעמוד פייסבוק, אתר  )  בלבד   ות לצרכיוישתמש בתמונ  שהמרכזוהפעילויות ומסכים  

 . כלשהו  העברתם לצד ג' 
 
 
 
 

ין החוג/פעילות, תנאי ההרשמה, ביטולים בזאת שקיבלתי את המידע בג  ה/מטה מצהיר  ה/אני החתום
למלא אחר    ת/מתחייבואני   , "ולפעילויות  לחוגים  להרשמה  ונהלים  תקנון"  הסברבדף  והנחות הכתובים  

 .אלהנהלים  
 
 
 
 
 
 

 חתימה:___________________                                        ___ __/_ ___/_____ __  תאריך:
 
 
 
 


