תקנון הרשמה ותשלומים לתלמידי/נגני מרכז
יובל למוסיקה שנה"ל תשע"ז
מועדים:
מרכז יובל למוסיקה יפעל בין החודשים :ספטמבר ועד יולי כולל .
פרק א'  -הרשמה:
 .1ההרשמה תעשה בכתב על גבי טופס מיוחד אותו יש למלא ולשלוח בדואר או באמצעות פקס.
 .2ההרשמה תחל ב – 01ביוני  2016בימים :א' ב' ד' ה' בין השעות  12:00עד  ) 20:00למעט
ה  1עד ה  21באוגוסט תקופת פגרת הקיץ (.
 .3דמי הרשמה בסך  ₪ 60ייגבו במועד ההרשמה מתלמידים חדשים במערכת בשנתם
הראשונה בלבד.
 .4ההרשמה ללימודים במרכז יובל מחייבות חברות בעמותת מרכז יובל למוסיקה ותזמורות
נוער חיפה ,על כל נרשם למנות נציג משפחה בוגר כחבר העמותה ,חברות בעמותה מקנה
זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה ) וועד ,וועדת ביקורת (  .החברות בעמותה כרוכה
בתשלום של  ₪ 30שייגבו בתשלום החודשי הראשון.
פרק ב'  -תשלומים:
מחיר הפעילות הוא שנתי ומחולק למספר חודשי הפעילות לרווחת הציבור וכולל
.1
בתוכו חודשים בהם מתקיימים למעלה מארבע שעורים וחודשים בהם מתקיימים
פחות מארבע שעורים בחודש.
התשלום השנתי יחולק ל  11תשלומים חודשיים שווים ויעשה באמצעות המחאות דחויות
.2
מראש או בכרטיס אשראי לכל שנת הלימודים  .משתתף שיצטרף לאחר תחילת השנה
ישלם את החלק היחסי ממועד הצטרפותו עבור אותה השנה.
התשלומים הינם עבור הפעילות הכוללת :לימודי נגינה והשתתפות בנגינה בתזמורת \
.3
הרכב והשתתפות בלימודי תיאוריה.
השאלת כלי נגינה ,ספרי לימוד ,חומרים שונים וכל ציוד או אביזר אחר אינם כלולים
.4
במחיר הפעילות.
את התשלום בגין הפעילות ניתן לשלם ,כאמור ,בתשלומים חודשיים שווים ,ללא ריבית
.5
והצמדה .אולם ,אי תשלום במועד יחויב בריבית והפרשי הצמדה ובתוספת הוצאות גביה.
לא תתאפשר פעילות למשתתף שלא עמד בתשלומים והשתתפותו תופסק לאחר
.6
התראה של  7ימים.
התשלום בגין הפעילות הינו חודשי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית במהלך
.7
החודש.
החזרים בגין הפסקת פעילות :החל מ –  1.5לא יבוצע החזר שכר לימוד בגין הפסקת
.8
פעילות.
פרק ג' – הנחות:
 10% .1הנחה על המשתתף השני ומעלה במשפחה או על הפעילות השנייה ומעלה של אותו
משתתף .בקשות להנחות חריגות יוגשו למזכירות בצירוף מכתב בקשה המפרט את הסיבות,
 3תלושי שכר אחרונים של שני ההורים ו \ או שומת מס הכנסה ו \ או אישורים על קצבאות,
הנתונים ייבחנו ע"י וועדת הנחות מיוחדת ובמידה ויאושרו תכנס ההנחה לתוקף מיום הגשת
הבקשה.
פרק ד' -מועדים וחיסורים:
מרכז יובל למוסיקה לא יפצה משתתף על הפסד פעילות בעקבות אי הגעת התלמיד מכל
.1
סיבה שהיא לרבות כח עליון ו/או מחלה.
במידה ומורה \ מדריך מקצועי לא יגיע לפעילות יפוצה המשתתף בפעילות חלופית .
.2
עם הרשמת התלמיד לפעילות תשלח הודעה בכתב או בעל פה על מועד השיעור \
.3
הפעילות הקבועה במהלך כל שנת הלימודים.
הפעילות מתקיימת בימים ושעות קבועות במהלך כל התקופה.
.4
חופשות מרוכזות יחולו בפורים )יום אחד בלבד( ,חוה"מ פסח וחודש אוגוסט.

.5
.6
.7

.8

כמו כן לא יתקיימו לימודים ביום הזיכרון לחללי צה"ל ,יום העצמאות וערבי וימי חג
יהודיים.
במהלך חודש אוגוסט יצאו תלמידי ומורי מרכז יובל לפגרה והמקום ייסגר עד לפתיחת
שנת הלימודים בראשית ספטמבר פרט לימי ההרשמה.
פתיחת פעילות מותנית במספר מינימום של נרשמים ,מאידך הזכות למרכז יובל לסגור
פעילות מפאת מיעוט משתתפים.
במקרה של סגירת פעילות על ידי מרכז יובל מכל סיבה שהיא ,יוחזרו למשתתף דמי
ההשתתפות היחסיים שנותרו להמשך הפעילות ,עד סוף שנת הפעילות ככלל ששולמו
ע"י המשתתף.
מנהל מרכז יובל יהיה רשאי לשנות את זמני הפעילויות על פי צורכי המרכז ולפי שיקול
דעתו.

פרק ד' – שונות
השאלת כלי נגינה :המשתתפים השואלים כלי באמצעות מרכז יובל מחויבים לתיקון כל
.1
נזק שיגרם לכלי בתקופת ההשאלה וכן להחזירו במצב תקין לרשות המרכז לכשיתבקשו
לכך .כל החזרה של כלי לאחר תקופת השימוש תחויב בבדיקת מעבדה מקצועית בהתאם
להמלצת מרכז יובל.
השתתפות בשיעורי תיאוריה :מרכז יובל מפעיל מספר קבוצות לימודי תיאוריה
.2
לתלמידיו ,ההשתתפות בלימוד למתאימים היא חובה וללא תשלום נוסף .הנהלת מרכז
יובל תכוון את התלמידים לקבוצת התיאוריה המתאימות זאת במהלך השנתיים
הראשונות ללימוד) .לתלמידי חוץ הפעילות בתשלום( .
.3
השתתפות בנגינה בתזמורת :כל תלמיד שהגיע לרמה מספקת חייב להשתתף בנגינה
פעילה באחת מהתזמורות הפועלות במרכז ללא תשלום נוסף ,הנהלת מרכז יובל תדאג
לשיבוץ התלמיד בתזמורת המתאימה לרמתו ולתחום הנגינה הרלוונטי .השתתפות
בנגינה בתזמורת היא חובה! הנהלת מרכז יובל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק
השתתפות בלימוד לתלמיד שאינו מנגן באחת מהתזמורת בכל שלב) .לתלמידי חוץ
הפעילות בתשלום( .
השתתפות נגינה בהרכבים שונים :היא זכות ואינה חובה אך במידה ותלמיד הצטרף
.4
להרכב נגינה הוא מתחייב לנגינה באותה המסגרת עד סוף שנת הלימודים) .לתלמידי חוץ
הפעילות בתשלום( .
הנהלת מרכז יובל אינם אחראים לאובדן חפצים ו/או דברי ערך והאחריות לכל חפץ
.5
שמובא על ידי המשתתף עליו.
המשתתף יהא אחראי לכל נזק שיגרום חלילה לרכוש מרכז יובל או לרכוש משתתפים
.6
אחרים.
המשתתף בפעילות חייב להישמע להוראות המורה ,המדריך ,המנצח ומנהל מרכז יובל
.7
ולהתנהג באופן ראוי ומכובד בעת שהותו במרכז או במקום בו מתקיימת הפעילות לפני,
בזמן ולאחר הפעילות.
מנהל מרכז יובל רשאי להפסיק את השתתפותו של משתתף שיתנהג בצורה לא ראויה
.8
ולהשיב לידיו את החלק היחסי של דמי ההשתתפות שלא נוצלו.
ערעור על החלטתו של מנהל מרכז יובל ישמע על ידי יו"ר הוועד המנהל של מרכז יובל
.9
והחלטתו תהא סופית ומכרעת בעניין.
מרכז יובל מפרסם מפעם לפעם ברשת האינטרנט תמונות המצולמות בקונצרטים,
.10
הופעות ואירועים בהם משתתפים תלמידים .לא יפורסמו שמות התלמידים ולא יפורסם
כל חומר פוגעני.

מחירי השתתפות בפעילות מרכז יובל  :תשע"ז
שיעור יחידני שבועי בן  30דקות  ₪ 310לחודש ₪ 3410 = 11Xבשנה
שיעור יחידני שבועי בן  45דקות  ₪ 440לחודש ₪ 4840 = 11Xבשנה
שיעור יחידני שבועי בן  60דקות  ₪ 550לחודש ₪ 6050 = 11 Xבשנה
 ₪ 135לחודש  ₪ 1350 = 10 xבשנה
השתתפות בגופי ביצוע:
 ₪ 75לחודש  ₪ 900 = 12 Xבשנה
שכירות חודשית לכלי:
 ₪ 50לחודש  ₪ 600 = 12 xבשנה
שכירות כינור :

