ברוכים הנרשמים למשפחת זוז במחול.
להלן תקנון נהלים והרשמה.
תקנון ונהלים לגבי השתתפות בחוגים/להקות של זוז במחול

* פעילות זוז במחול תתקיים בין התאריכים  1.9.19ועד . 25.7.20
* התשלום יגבה במלואו עבור כל השנה ,ניתן לשלם בכרטיס אשראי בתשלומים (ללא ריבית) או בצ'קים.
לנרשמים במבצע רישום מוקדם – התשלום הוא באחריות ההורים וחייב להינתן במלואו עד ה.20/7/19-
התשלום הראשון יחל לרדת בחודש העוקב לתאריך הרישום .מי שאין ברשותו מספיק צ'קים בעת ההרשמה ירשום
את הצ'ק האחרון על סך יתרת החוב ויוכל להחליף את הצ'ק טרם מועד הפרעון .התשלום עבור החוג יחוייב אוטומטית
באמצעות כרטיס אשראי לאחר קבלת טופס הרישום אלא אם כן יצויין אחרת ע"י ההורים.
* לתשלום הראשון יתווסף סכום חד פעמי ע"ס  ₪ 170עבור דמי רישום אשר לא יוחזר במקרה של ביטול.
* מחיר השתתפות החוג/הלהקה הוא שנתי וניתן לחלקו לתשלומים (עד  11תשלומים).
* זוז במחול תקיים מינימום  75שיעורים בשנת הפעילות לחוגים המתקיימים פעמיים בשבוע ומינימום  40שיעורים לחוגים
שמתקיימים פעם אחת בשבוע.
* זוז במחול מקיים שיעורי בלט מקצועיים מכיתות ב' ומעלה לשיפור היכולות והטכניקה במחיר מסובסד.
* זוז במחול מבטחת את פעילות התלמידים בתחומי הסטודיו ובהופעות בביטוח קולקטיבי צד ג' בלבד.
ההורים מתבקשים להנחות את הילדים שלא להתאמן וללא השגחת מורים ו\או מדריכים מחוץ לאולמות המחול.
* תלמידים הנרשמים במסגרת מבצע הרישום המפורסם בחודשי הקיץ נהנים ממחירי המחירון של השנה החולפת בעבור
החוג אליו הם נרשמים בשנה זו( .כלומר :לוקחים את מחיר המחירון של השנה החולפת בעבור הקבוצה אליה נרשמים כעת).
* ניתן להשתתף בשיעור נסיון .באם מחליטים להרשם לחוג ,שיעור הנסיון יחשב כשיעור מן המניין לצורך חישוב התשלום.
* בקשה לביטול השתתפות בחוג/להקה תתקבל בכתב בלבד במשרדי זוז במחול עד ה 25-לכל חודש בעבור החודש שאחריו והלאה.
(לא ניתן להודיע באמצעות המורים) .לא יתקבלו החזרים עבור חלקי חודש .ביטולים יתקבלו עד ה 25.3.2020-בלבד לאחר מכן
לא יאושרו ביטולים .נרשמים שקיבלו מתנת רישום מוקדם ומבקשים לבטל עד  ,30.11.19יקבלו החזר בניכוי שווי המתנה.
* תלמיד/ה שיחסיר/תחסיר משיעור יוכל/תוכל להשלימו בקבוצה מקבילה בתאום מראש.
* יתכנו שינויים במערכת השעות ובהרכבי הקבוצות והמורים.
* בין התאריכים  31/3/20-6/4/20יתקיימו חמישה ימי סדנאות ללא תשלום לתלמידי זוז במחול מכיתה א' ומעלה,
במקום השיעורים הרגילים .הרקדנים רשאים להשתתף ב 3-סדנאות .השיעורים לגיל הרך יתקיימו כרגיל בשבוע זה.
* הודעות ,הודעות פרסומיות ,ודיוור ישלחו בדואר אלקטרוני וב SMS-לתלמידי זוז במחול והוריהם.
* ההורים מאשרים להשתמש בצילומי הרקדנים בפרסומי זוז במחול וברשתות החברתיות.

לוח חופשות מפורסם באתר הבית של זוז במחול www.zoozdance.co.il

מופעים:
* במהלך השנה תקיים זוז במחול שורה של מופעים פומביים במודיעין והסביבה .מטרת המופעים היא לאפשר לרקדנים להתנסות
בהופעה מול קהל ולאפשר להורים לצפות בביצועי ילדיהם ולעקוב אחר התקדמותם .מופעים אלו ללא תשלום.
* מופע חנוכה -29.12.19בסימן התרמה לעמותה למען הקשיש במודיעין! כרטיסי כניסה למופע ימכרו במחיר של  ₪ 10לכרטיס,
כל ההכנסות מהמופע יועברו לעמותה למען הקשיש .ניתן יהיה לרכוש כרטיסים באתר האינטרנט של זוז במחול ,כמות הכרטיסים
מוגבלת ל 3-כרטיסים לרקדן/ית וזאת על מנת לאפשר לכולם לרכוש כרטיסים.
* זוז במחול תקיים שיעור פתוח לחוגים מגיל  3ומעלה בו מוזמנים ההורים לצפות ולהיות שותפים לתהליך ההתקדמות של ילדיהם
בחוג.
* במהלך השנה מתקיים מופע שכבות הלהקות חטיבה ותיכון של זוז במחול בהיכל התרבות .כרטיסים ימכרו במחיר של .₪ 55
ייתכן ויוצע לשכבה הצעירה של זוז במחול להגיע לצפות במופע בליווי מוריהם ולהנות ממופע מרתק ברמה גבוהה וזאת במחיר
מוזל של  ₪ 30לכרטיס .ביום זה לא תתקיים פעילות רגילה.
* בסיום שנת הפעילות תקיים זוז במחול בהיכל התרבות מופע סיכום שנה מושקע ומרגש לרקדני החוגים והלהקות מגילאי  5ומעלה.
בחודש מאי ייגבה מכל משתתף סך חד פעמי של  ₪ 90עבור השתתפות במופע .סך זה ינתן בצ'ק במעמד הרישום או יגבה
אוטומטית בהוראה בכ.א.
* תאריכי המופעים :אמצע שנה (חטיבה ותיכון)  .23-24.2.2020מופעי סיכום שנה 12.7.2020 + 5-8.7.2020
נא שריינו ביומנים!!!!
* כל רקדן/ית יקבל זוג הזמנות למופע סיכום השנה .הורי השכבה הצעירה (גיל -5א') יקבלו  3הזמנות.
כרטיסים נוספים ניתן יהיה לרכוש במשרדי זוז במחול/באינטרנט במחיר  ₪ 55לכרטיס.
* בהתאם להנחיות היכל התרבות ועל מנת שלא להפריע לקהל ולרקדנים ,לא מומלץ להביא ילדים מתחת לגיל .3
כל צופה מגיל שנה ומעלה מחוייב בכרטיס.
* בקיץ יצאו חלק מהלהקות לפסטיבל בכרמיאל או פסטיבל אשדוד .בלהקות האביבים ישלם כל רקדן עבור נסיעה וכלכלה .₪ 350
רקדני הלהקות הבוגרת ישלמו סך  350ש"ח עבור הנסיעה לפסטיבל ויכלכלו את עצמם במקום.
* חלק מהלהקות ישתתפו במהלך השנה בתחרויות .השתתפות בתחרויות כרוכה בתשלום נוסף שישולם על ידי ההורים,
אך לא יותר מ  ₪ 300לשנה.
ביגוד:
* לשכבות הגיל -4כיתות ו׳ יוצע בהנחה משמעותית בגד גוף מיוחד ואיכותי עמו יתבקשו להגיע לשיעורים ולחזרות .מחיר הבגד
( ₪80במקום .)₪ 125
* הגיל הרך – טרום חובה :הבנות מתבקשות להגיע בבגד גוף ורוד בהיר.
* גן חובה וכיתות א-ב :הבנות מתבקשות להגיע בבגד גוף שחור (עדיף כתפיית ספגטי – אפשר גם שרוול קצר) .
* להקות ה"זוזיקים" מתבקשות לרכוש בגד גוף וטייץ קצר שחורים שנדרשים להופעות.
* להקות המחול (אביבים ,אביבים פלוס ,נעורים ובוגרת) – הבנות מתבקשות לרכוש בגד גוף לבן ומכנסון קצר לבן.
* להקות הג'אז מתבקשות לרכוש בגד גוף שחור ומכנסון קצר שחור.
* רקדניות ההיפ הופ מתבקשות לרכוש טופ שחור  +מכנס היפ הופ שחור .מומלץ להצטייד בנעלי ספורט שחורות .
* לאורך כל השנה ניתן לרכוש בזוז במחול בגדי ריקוד ואביזרים משלימים לכל הגילאים.
*חשוב מאוד להגיע לחוגים/חזרות בזמן ,לבושים בבגדי ריקוד ,שיער אסוף וללא תכשיטים*.
* נא לא להביא דברי ערך לשיעורים ,זוז במחול אינה אחראית לציוד התלמידים בזמן השיעורים.
בברכת שנה פוריה ומהנה
צוות זוז במחול

