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     הרשמה לחוג מוסיקה לילדים טופס

 באווירת מוסיקת עולם 

 נגינה בלירה /קסילופון/פאנטם/חלילית 

 https://www.morshtiegel.co.ilתשלום באתר  

 ____    /גיל ___  כיתה______________שם הילד + משפחה _______

 קום החוג: _____________מ

     תחילת השתתפות בחוג______/____/____

 טלפון נייד ____________  __________  אמא : 

 __________  טלפון נייד ____________ אבא : 

 מייל _________________________  

 כתובת : ______________________________

 מאשר צילום ופרסום באתר תמונות וסרטונים מהחוג לירה 

 פרוט תנאי ההרשמה לחוג:

 חודשים  9סהכ   3+3+/03/2עד  אוקטוברתקופת החוג מ 

 

  שח  33+אמצעות לינק לסליקה באשראי אתר בב חודשים( 9) שנתיתשלום החוג

 כולל מעמ עבור על חודש השתתפות.

 

  לחודש של אותו  01יש להודיע חודש מראש )עד ה  -סיום החוג בטרם מועד סיום

 חודש( והתשלום יוחזר בהפרש לסכום ששולם  

  אין החזר כספי.לחודש פברואר  ואילך  1ממועד  ה 

  לא יתקיימו שיעורים חגים וחופשיםבמהלך 

 

 חינם -שיעור התנסות חד פעמי 

  תשלום עבור כל השיעורים שנכחו )כולל שיעור התנסות(  –במידה ונרשמים 

   שח 33+עלות חודשית לחוג 

  שח  01מיתרים   7השכרת לירה עלות חודשית 

 שח   81מיתרים  01- 8       עלות השכרת לירה 

  שח כולל מעמ  011במחיר מוזל   0/01/1101עלות רכישת לירה עד 

 תשלומים. 3שח  עד  731והלאה במחיר   0/01/1101מ   עלות רכישת לירה 

  במהלך חגים לא יתקיימו שיעורים 31סהכ מספר שיעורים בשנה/ 
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  שיעור יוחזר בתאום מראש  –במידה ושיעור מתבטל ע"י המורה 

  שח 01 –מחברת גדולה חלקה לחוג עלות 

   שח  31החלפת מיתר בודד  להחלפה 

  שח  81מיתרים  7סט 

  שח 71מפתח כיוון לירה 

 לירה אישית חודשית אמן יש אפשרות לשכור במידה ותרצו שילדיכם ינגן לכם בבית וית

  שכרתם והחלטתם לרכוש בסיום השנה -   

מיתרים  7שח עבור לירה  053תוכלו להשלים לסה"כ חודשי השכירות הלירה ל 

 שח.1+33מיתרים   +1שח / לירה דיאטונית  53פנטטונית 2 מפתח כיוון בעלות 

אנו ההורים מתחייבים בזאת להחזיר את הלירה במצב שהתקבלה וראויה 

 .3+3+/03/2לנגינה בתום שנת הלימודים 

אנו מודעים לכך שנאלץ לשלם עבור נזקים שיגרמו ללירה  את מחירה המלא 

 ה של נזק ,סדק, חבלה או אבידה.שח במקר 350

 : vסמן 

 שח מעץ טבעי  350שמחירה  מיתרים 7פנטטונית  ____   אנו שוכרים לירה  

 שח מעץ טבעי 3151שמכירה  מיתרים +1דיאטונית ____    אנו שוכרים לירה 

 פעילות :

    שיעור פתוח להורים  -ינואר 

 שיעור משותף סבא סבתא ליום המשפחה -פברואר 

  כנס ארצי "קסם של צלילים "  לכל תלמידי הלירה   -מרץ 

 ( ,  שח הורה וילד 133בעלות  -רשות  השתתפות ) 

 קונצרט סיום השנה . –יוני 

 לכל תלמיד מחברת אישית עם השירים שנלמדו וכך יוכל להתאמן בבית. 

 את צלילי הלירה. עודדו את הילדים לנגן בבית להשמיע לכם

 והרגלים לנגינה בבית , רחוק מאחים קטנים, שטיפת ידיים וכו..חשוב שיהיו כללים 

 חתימה ההורה ____________                             תאריך_/_/_ 
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