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  09- 8308822 טל':, 4ריון העירוני נתניה, רח' רזיאל הקונסרבטו
 14:00-19:00 'ה-'א שעות מזכירות:

cons@netanya-culture.co.il 

 

 בותיכתב התחי
 
 

 אני הח"מ מתחייב בזאת כדלקמן : 
 

בגין  לשלם לעמותת היכל התרבות את תשלום שכר הלימוד השנתי כפי שיקבע על ידי הקונסרבטוריון
 לימודיו/ה של בני ו/או בתי.

 
מעלות שכר  שומרת לעצמה את הזכות של העלאת שכר הלימוד אשר יחול כתוצאההנהלת הקונסרבטוריון 

שתתקבל ע"י  המורים או מכל סיבה אחרת.  הריני מסכים/ה ומתחייב/ת בזאת למלא אחר כל החלטה
 שכר הלימוד ו/או שיטת התשלום. בגובההנהלת הקונסרבטוריון בקשר לשינוי 

 
להוראות  ובהתאם כרטיס אשראי צ'קים/שיים באמצעות את שכר הלימוד השנתי אשלם בתשלומים חוד

ידרש בגין יהנני מתחייב/ת כלפי הקונסרבטוריון לסלק את מלוא שכר הלימוד ש הנהלת הקונסרבטוריון.
הסדר הפסקת  כל עוד בני ו/או בתי ילמדו במוסד. אי הופעת בני/בתי לשעורים ללא שנת הלימודים

 הלימוד.לא יפטרו אותי מתשלום שכר  לימודים
 

 בתיאום עםאך ורק בכתב, באמצעות "טופס הפסקת לימודים" והפסקת לימודים במשך השנה תעשה 
 15 -העד הקונסרבטוריון למזכירות ידי להגיע -על הטופס החתום על המורה והנהלת הקונסרבטוריון.

 דש בלבד.זו תחייב אותי בתשלום עד סוף החו הודעה .להפסיק את הלימודים בו אני מבקש/ת לחודש
 ,הלימודים לחודש בו אני מבקש/ת להפסיק את 15 -זכירות לאחר השתגיע למ הודעה על הפסקת לימודים

  תחייב אותי בתשלום עבור חודש וחצי.
 

 יוני(. –חודשים )ספטמבר  10שעורים בשנת לימוד, המונה  38כל תלמיד זכאי לקבל 
 

 קרי מאי, יוני.  -החודשים האחרונים של הלימודים 2-לא ניתן להפסיק את הלימודים ב
 ל.ועידוע לי שבני/בתי רשאים ללמוד עד הפסקת התשלום בפ באפריל. 15טול הינו ימועד אחרון לבקשת ב

הנני מתחייב/ת כלפי הקונסרבטוריון לא לבטל את הוראת הקבע באופן חד צדדי ללא הסדרת הפסקת 
 מודים כמפורט למעלה. לי
 
הם בוטלו מסיבה רפואית והודעה על ושני שיעורים בשנה, במידה  עדתלמיד יהיה זכאי להחזר של ה

 מועד השיעור החלופי יקבע על ידי המורה.  שעות טרם מועד השיעור. 24-הביטול נמסרה למורה יותר מ
למיד לשיעור, השיעור ייזקף השעות שלפניו או אי הגעה של הת 24במקרה של ביטול שיעור במהלך 

 לחובתו של התלמיד ולא יוחזר.
 המורה. במקרה של ביטול שיעור בידי המורה, מכל סיבה שהיא, השיעור יוחזר במועד חלופי שיקבע 

 לא יהיה זכאי לשיעור חלופי נוסף. ,נקבע שיעור חלופי והתלמיד לא הגיע אליו
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