
 

 

 
 ספר לריקודי סווינגהבית  –הולי לינדי לנד 

 
 טופס הרשמה 

 
 

 פרטים אישיים
 

 משפחה: שם         שם:

 : עיר      : כתובת

 דוא"ל:        : טלפון

        תאריך לידה:  

 
 

 הצהרת בריאות 
 

 ריקוד הינו פעילות פיזית שיכולה לשפר את הבריאות ואת מרכיבי הכושר הגופני, להעלות את מצב הרוח ולספק הנאה רבה.
  יכול לגרום לו נזק רב. –עם זאת, ביצוע פעילות זו ע"י אדם הסובל ממגבלה פיזית או הפרעה גופנית כלשהי 

 

סובל ממחלה או ליקוי גופני כלשהו שעלול להחמיר או לפרוץ  לריקוד, וכמו כן אינני כשירתקין והינו מצב בריאותי  .1
 כתוצאה מפעילות הריקוד בבית הספר. 

 .כלשהו לפציעה גופנית ידוע לי כי פעילות הריקוד בפרט וכל פעילות גופנית בכלל כרוכה בסיכון .2

, אני מתחייב להציג הפעילות בהולי לינדי לנדעלולה להחמיר עקב ביצוע ש במידה והנני סובל מבעיה גופנית כלשהי .3
  אישור רופא המתיר מפורשות את השתתפותי בפעילויות בית הספר.

ולקבל אישור רפואי להמשיך בפעילות של  יעל כל שינוי החל במצב בריאותלצוות הולי לינדי לנד מתחייב להודיע  הנני .4
 בית הספר.

 
 

  מאשר בחתימתי את הצהרת הבריאותאת האמור לעיל והנני קראתי 
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 תקנון הולי לינדי לנד
  
 
 ותשלום רישום  .1
 

הרישום תקף לאותו קורס בלבד לאותו חודש קלנדרי בלבד. לא יינתנו החזרים על  - אש לקורס חודשימררישום ב .1.1
 החסרת שיעור במהלך אותו קורס. 

אלא באישור   -אדם אחר  / קורס אחר /לחודש אחר  לא ניתן להעביר זכות כניסה -ברישום מראש לקורס חודשי  .1.2
  מפורש מצוות הולי לינדי לנד.

לא ניתן להצטרף השיעורים נבנים בהדרגה במהלך הקורס תוך הסתמכות על הידע הנרכש משיעור לשיעור. לכן,  .1.3
ובאישור חבר צוות הולי  לקורס בשיעור שלישי או רביעי בחודש ללא השלמת החומר של שני השיעורים הראשונים

 . לינדי לנד

 

 ציוד ורכוש .2
 

במקרה של אובדן ו/או גניבה  לא יישא באחריותת. הולי לינדי לנד יש להימנע מלהביא דברי ערך לכיתות הפעילו .2.1
 . ןשל רכוש הרקד

 בציוד הסטודיו בו נערך השיעור, יחויב במלוא מחיר הציוד. במזיד המחבל או פוגע  תלמיד .2.2

 
 ועדכונים פעילות שוטפת .3

 

פי אילוציו ואילוצי מקום על  מועדי הפעילותלשנות את כן ו בקורסים השונים בית הספר רשאי להחליף מדריכים .3.1
 הפעילות.

לכתובת הדוא"ל  –מטעמו חדשים וארועים ם עדכונים לגבי שינויים בלוח הפעילות, קורסילשלוח  רשאיבית הספר  .3.2
 בכל שלב ניתן להפסיק את הדיוור ע"פ בקשת התלמיד. שנמסרה בטופס זה.

כלפי רקדנים  ויתנהג שלא כיאות תלמיד שיפר את התקנון להרחיק מפעילותבית הספר שומר לעצמו את הזכות  .3.3
 אחרים )לרבות הטרדה, אלימות פיזית או מילולית וכיו"ב(.

 
 
 
 

 הולי לינדי לנדתקנון ל את האמור לעיל והנני מסכיםקראתי 
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