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מערכת שעות לשנת ספטמבר  2017עד יולי 2018
יום ב'

יום א'
17:30-19:00
שרון שגיא
שמלת זנב
19:00-20:30
שרון שגיא

19:00-20:30
מאיה כהן

רמות 3-4

מתחילים

השיעורים במרכז הינם
שיעורי טכניקה +
כוריאוגרפיה

יום ג'
17:30-19:00
שרון רמתי

יום ד'
17:45-19:15
שרון שגיא

רמה 2
19:00-20:30
שרון רמתי

רמות 3-4
19:15-20:45
שרון שגיא

רמות 4-5
20:30-22:00
שרון רמתי

רמות 4-5
20:45-22:15
שרון שגיא

רמות 3-4

מתקדמים +
מקצועי

 4שיעורים בחודש 90,דק' כל שיעור

מחירון לנרשמים בספטמבר לכל השנה
שיעורי פלמנקו

מחיר

 90דק'  -שעה וחצי
שיעור שמלת זנב
כשיעור יחיד
כשיעור שני ומעלה

 ₪ 310לחודש

 +דמי רישום ₪ 50

סדנאות העשרה
עם אמנים אורחים

ממשיכים במסורת
סדרת סדנאות העשרה בימי שישי
סדנאות העשרה עם אמנים אורחים בתשלום
סמלי של  20ש"ח לתלמידים המשלמים לכל
השנה עד ה 15/10/17
בנוסף סדרת סדנאות על פי נושאים :שמלת
זנב ,לימוד עבודה עם אביזרים וקסטנייטות.
התוכנית תתפרסם בקרוב.

 360ש"ח לחודש
 200ש"ח לחודש

מחירון לנרשמים החל מחודש נובמבר ו/או
אשר לא משלמים לכל השנה
מחיר
שיעורי פלמנקו
 ₪ 370לחודש
 90דק'  -שעה וחצי
שיעור שמלת זנב
 430ש"ח לחודש
כשיעור יחיד
כשיעור שני ומעלה  250ש"ח לחודש

יום ו'




תלמידים אשר לא שילמו מראש לכל השנה עד
התאריך הנקוב ,ישלמו סכום של  ₪ 90עבור כל
סדנה.
יש לבדוק את רמת הסדנה מראש .כולם
מוזמנים ,אך יש לקחת בחשבון כיוון שיש
סדנאות המתאימות לרמות מתקדמות יותר.

הנחות לנרשמים עד לתאריך :15/10/17





שני  /שלישי במשפחה  5%מעלות השיעור
סטודנטים –  10%הנחה עם הצגת הכרטיס
לנרשמים לשיעור נוסף תינתן הנחה של  50%מעלות השיעור השני
הנחה בדמי הרישום

הבהרות:








אין כפל הנחות
ההנחה מותנית במילוי טופס הרשמה ותשלום לכל השנה עד לתאריך 15/10/17
במידה ותלמיד יבטל את השתתפותו במהלך השנה לא יוחזרו דמי הרישום
התשלום יתבצע עבור  11חודשים מראש ,ניתן לבטל רישום ולקבל את התשלום בחזרה עד
חודש מאי בלבד.
במידה ותלמיד אשר השתתף בסדנאות ,מבטל הרשמתו במהלך השנה ,ישלם סכום של ₪ 90
עבור כל סדנה בה השתתף.
שכר הלימוד הינו שנתי ( 43-46שיעורים במהלך השנה) והינו מתורגם לעלות חודשית וכולל את
ימי החופשות (על פי לוח החופשות הנ"ל) .בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי
בגינם.
מדיניות השלמת שיעורים –ניתן להשלים עד שיעור אחד בלבד שהוחסר בכל חודש.

