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תלמידה אינה רשומה ואינה יכולה להשתתף עד להגשת טפסים חתומים ושכר הלימוד.
     מספר הבנות בכל קבוצה מוגבל כרגע מאד! הזדרזי להירשם ולהבטיח מקומך!

צ׳קים.- צ׳קים דחויים- עדיף.  יש להשאיר את הצ׳ק ריק. (יש לנו חותמת).
מזומן- אפשר לשלם במזומן עד שלושה תשלומים.

מקבלים כרטיסי אשראי השנה!!
תלמידות נרשמות ומתחייבות לכל השנה.

תלמידה שיוצאת מהחוג, יינתן החזר כספי של הסכום הנותר פחות 20%.
יציאה עם החזר תשלום חייב להעשות בכתב כדי למנוע אי תיאום (הכי טוב באמצאות דוא״ל לאישור תאריך)כל עוד לא עידכנת אתנו

בכתב על עזיבתך - אנו גובים את התשלום+20%  אין החזר כספי לעוזבות אחרי ה-1 בפברואר.

לכל שיעורי הריקוד: יש ללבוש  שחור מהמותניים ומטה (חצאית, מכנס וגרביים). על מנת לסייע בדיוק התרגילים ולפתח מודעות
לאחידות ודיוק בריקוד. 

הגרביים חייבות לכסות קרסוליים.
עבור שיעורי הבלט: יש לאסוף את השיער בקוקס מסודר עם רשת לשיער (לא עם ספוג).

גרביים ורשתות שיער יסופקו בעלות מינמלית,במזכירות,במקרה שתלמידה מגיעה שלא בקוד הלבוש הנדרש.

ההתקדמות וגדילת  כל בת  חשובה ביותר בעבורה. אנא שלחו דוא״ל  (mrsrachelfactor@gmail.com) או התקשרו (-054-846
6285) כדי לדון בכל נושא או בעיה הקשורה לתלמידה.

acct.jcpa@gmail.com אנא הפנו כל שאלה הקשורה לתשלום ל
אנא הפנו שאלות הקשורות ללוח זמנים, רישום ועניני מזכירות לאדל מסנר 02-5490343 / 058-322-3744

jcpa5776@gmail.com אם יש לך מחשבות, הצעות או חששות אנא כתבי אותם ושלחי לאימייל

עלויות ומדיניות 2020-2021

שכר לימוד:
.שיעורים של שעה וחצי – 2150 שח

שיעורים של שעה ורבע- 1975 שח
שיעורים של שעה - 1625 שח

חצי שעה שיעור- פוינט -1100 שח
עלות: התשלום השנתי הוא גלובלי ולא על בסיס שיעור.

 חישוב חדש מוצע רק לתלמידות חדשות המצטרפות בהמשך השנה ומעולם לא הגיעו לחוג לפני כן.

מלגת לימודים:
 אנו עדיין לא יודעים האם תהיה השנה אפשרות לקבלת מלגה. אנחנו בכל אופן נקבל כרגע את הבקשות ואם נוכל- נתייחס אליהם

בהתאם כמובן לקריטריונים של זכאות למלגה, היות וכמות המלגות מוגבלת  
פרטי התשלום:

 
מדיניות יציאה מהחוג:

קוד לבוש:

רחל רוצה לשמוע ממך!!

רח' ששת הימים 44 ירושלים, ישראל
  JCPA5776@GMAIL.COM :טלפון: 02-5490343/058-322-3744   דואר אלקטרוני: 

בס״ד


