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  בפסח יום  קורס  בשם    סדנאות ושיעורים   קורס   ך עור  , מועדון קהילת המחול )"המועדון"(

   . , ת"א 124באבן גבירול  בסטודיו אשר יתקיים ,  2022לנשים  

 . זה בתקנון  מפורטים האמור   בקורס  ההשתתפות תנאי

 10:00-15:30שעות ,  20/04/2022 : קורסמועד ה

מקרים חריגים יועברו לקבלת אישור של הנהלת הקורס    .ומעלה   18נשים מגיל   : קהל יעד

 בלבד. 

 : קורסהשתתפות בעלות ה

o 199  מלא  יום₪ עבור 
o 85  על בסיס מקום פנוי(  ₪ לשיעור בודד( 

 אינה כוללת הסעה/ות, אוכל, לינה.  קורסעלות ה

 . קורס מוגבלת בהתאם להנחיות הנהלת ה   קורס כמות המשתתפים ב 

 

   :ההרשמה מנגנון  .1

ההרשמה   משתתפותבתקופת  הרשמה  להירשם    ותהמעוניינ  לקורס,  טופס  ימלאו  לקורס 

 ויסדירו את התשלום. 

האינטרנט. התשלום   לאתר  העברה  בהתשלום באשראי אפשרי באמצעות הטלפון/קישור 

 בנקאית אפשרי בהעברת תשלום מבעוד מועד להנהלת המועדון. 

ללא תשלום מראש/אישור הנהלת הסטודיו על    ניתן יהיה לשמור מקום עבור משתתפת  *לא 

 . הקורסתשלום ביום 

 .  הקורס מערכת השעות של את   ותיקבלו כלל המשתתפ ,קורס פתיחת ה לקראת 

  

  תקלות טכניות 

מי מטעמו   המועדון  .2 ישא  ו/או  טכנית הקשורה    ו לא  לכל תקלה  אחריות  בהעברת  בכל 

הרישום בתקופת  להרשמה  תלויה.  החומר  שלישיים  ההרשמה  בצדדים  היתר,  בין   ,

לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא    םאחראי  םאינ  ו/או מי מטעמו  המועדון ו

ו/או לצד  להם אחריות  תהיה   ו/או הוצאה שייגרמו לך  ו/או הפסד  ו/או אובדן  נזק  לכל 

 שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור. 

 

  התקינה   לפעילותן  כלשהו   באופן יהיו אחראים    ולא   ם אחראי  םאינ  וו/או מי מטעמ  המועדון  .3

,  הפרעות,  להפסקות   באחריות   וישא  ולא   רכיביהן   כל  על ,  האינטרנט  או/ו  הטלפון   רשת  של

  להשתתף   לרוצה   או /ו  למשתתף   יגרמו אשר , ב"וכיו, רווח  מניעת, הוצאות, נזקים, ניתוקים

  לו   ידוע כי   מצהיר המשתתף, האמור מכלליות  לגרוע  מבלי. בעקיפין או  במישרין, קורס ב

  לא   כן   ועל  הטלפון  או /ו   האינטרנט  רשת  ותקינות   לזמינות   כפופה  קורסב   שההשתתפות 

  בגין  דרישה  או / ו תביעה  או /ו  טענה   כל   ו ו/או מי מטעמ מועדון ה  כנגד  להעלות   רשאי  יהיה

 . אחר  או , טכני  כשל , איחור , תקלה, טעות   עקב   שיגרם  נזק

 

 דמי ביטול 

 החזר כספי מלא.  – ימים לפני תחילת הקורס  7ביטול עד  .4

 ., אף לא באישור רופא לא יינתן החזר כספי  - ימים לפני תחילת הקורס    7-ביטול בפחות מ .5

 
  



 הנחיות קורונה 

 . המתעדכנות מעת לעת בהתאם להנחיות משרד הבריאותההשתתפות בקורס מותנית  .6

 משתתפת אשר אינה חשה בטוב, אנו מבקשים ממנה שלא להגיע.  .7

ניתן יהיה לקבל החזר כספי עבור משתתפת שנכנסה לבידוד/נמצאה מאומתת, אף  לא   .8

 לא באישור משרד הבריאות.

 

 כללי

כן אינו אחראי לתקינותם  -צוות המועדון והנהלתו אינם אחראים לציוד או לאובדן ציוד, כמו .9

 של האביזרים ואובדן שלהם. 

זה, הנערך בהתאם לתקנון    קורסכי פרטי    ת ומאשר  מה , מסכיהמצהיר   קורסב   פתהמשתת .10

מאמצי   אף  על  כי  יתכן  וכי  והנאה  שעשוע  של  מרכיבים  משלב  עשויים    המועדוןזה, 

ובמקרה כזה לא    קורס ה להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, בכל שלב משלבי  

לרבות    וו/או כנגד מי מטעמ   המועדוןיהיו למשתתף כל טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד  

 אך לא רק כנגד השופט. 

 

ולאלתר,    ו, על פי שיקול דעתקורסמה את הזכות לבטל חלקים    ולעצמ  שומר  המועדון  .11

הפר או  מניעה  שיבוש,  חלה תקלה,  כי  יתברר  בו  למנוע  במקרה  כדי  בה  יש  עה אשר 

לערוך את אותו שלב או חלק    המועדון מאו    קורסב את היכולת מלהשתתף    ותמהמשתתפ

  קורס ה ו/או שינוי תנאי    ההרשמה לא תהיה כל טענה בדבר סיום    ותלמשתתפ  ,קורס ב

 כאמור בסעיף זה. 

 

ונהליו, תקופתו, על פי  , שלביו, תוכנו, מתכונתו  קורסהלשנות את מבנה    רשאי  המועדון  .12

באמור   קורס ה המוחלט במקרים אשר יצדיקו עדכון מעין זה. על שינוי תנאי  ו שיקול דעת

  המועדון מצא  יו/או בכל דרך אחרת אשר  קורסה תר בסעיף זה תינתן הודעה במסגרת א

ו/או    קורסההרשמה ל לא תהיה כל טענה בדבר סיום    ותלמשתתפ  .לנכון   או מי מטעמו 

 כאמור בסעיף זה.  קורס ה שינוי תנאי 

 

נותנ ן זה, את  קורסב   ןבעצם השתתפותכ :שימו לב .13 וכן    קורסלכללי    ןהסכמתכ  ות,  זה 

)ככל    השתתפותכן מאפשרים לנו לעשות שימוש בפרטים שמסרתם על מנת לפרסם את  

מונות  ובת  ( באתרים ו/או בכל מדיה אחרת, ללא הגבלה, אם וככל שנחפוץ בכך שתאושר

מופיעות הינכן  בהם  נשים  . בהם  וסרטונים  שבקורסי  לציין  יצולמו  בלבד  יש  לא   ,

 כלל. תמונות וסרטונים מטעם המועדון 
 

נותנקורס ב   פתהמשתת .14 המשתתפתהסכמת  ת ,  להצטרפות  תשלום(    ה  )ללא  למועדון 

 וקבלת הודעות פרסומיות במייל. 

 

, ובנוגע לכל שאלה  קורס ב     למשתתפותלכל עניין הנוגע בלעדי ה  הפוסק   ה יהי  המועדון  .15

 תעורר במהלכו ו/או בקשר אליו, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה בין אם לאו. תש

 

זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט בכל הקשור בו תהא לבתי המשפט    קורס על   .16

 . לא תהיה סמכות שיפוט כאמור  יםמשפט אחר י ולבת יפו –אביב -המוסמכים בתל 

 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים   .17

 , תגברנה הוראות תקנון זה. קורס ה כלשהם בדבר 

 

 ט.ל.ח  .18

  

  ! ות בהצלחה לכל המשתתפ  מאחלים  אנו 


