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 למחול. 	WOWלסטודיו הנרשמים ברוכים

 ולהקות הסטודיו. בחוגים השתתפות לגבי	והרשמה נהלים תקנון להלן

 30.6.19ועד  1.9.18 התאריכים בין תתקיים מחולל 	WOWסטודיו  פעילות* 

 בכרטיס לשלם ניתן דרך המתנ"ס. השנה כל עבור במלואו יגבה התשלום* 

 . קים'בצ או ריבית ללא בתשלומים אשראי

 . שנתי הלהקה הוא/החוג השתתפות מחיר* 

 שקלים (ייגבו לאחר החגים). 85*דמי פעילות שנתיים בסך 

 למלא את טופס הרישום המופיע באתר. יש *

הרקדניות לצורך פרסום פעילות  בצילומי מתבקשים לאשר שימוש ההורים* 

 הסטודיו.

 יחשב הנסיון שיעור, לחוג לרשום מחליטים באם. נסיון בשיעור להשתתף ניתן* 

 .התשלום חישוב לצורך רגיל כשיעור

 חודש לכל 25-ה עד המתנ"ס  במשרדי בלבד בכתב תתקבל חוג לביטול בקשה* 

 ביטולים. חודש חלקי עבור החזרים יתקבלו לא. והלאה שאחריו החודש בעבור

 .בלבד  25.3.18-ה עד יתקבלו

 .והמורים הקבוצות ובהרכבי השעות במערכת שינויים יתכנו* 

יתקיים  במהלך חופשת חנוכה כפר האורנים. באתר מפורסם חופשות לוח* 

 ה'. -פסטיבל אילת לכיתות ו' ומעלה, בנוסף, יתקיים כנס מחול בצורעה לכיתות ג



 :מופעים

 מטרת . ומחוצה לו כפר האורניםיישוב מספר מופעים בנקיים  השנה במהלך* 

 להורים ולאפשר קהל מול בהופעה להתנסות ניותלרקד לאפשר היא המופעים

 . ןהתקדמות אחר ולעקובהתלמידות  בביצועי לצפות

הסטודיו  דות *בסוף השנה יתקיים מופע סיום מרהיב וברמה גבוהה של תלמי

 בהיכל התרבות במודיעין.

שקלים  50בעלות של או דרך האתר יימכרו בקופת ההיכל למופע כרטיסים * 

 תלמידות הסטודיו אינן צריכות כרטיס.לכרטיס. 

על מנת ליצור אחידות , משמעת ומקצועיות הן בשיעורים והן במופעי ביגוד: *

 להגיע לשיעורים בתלבושת הבאה:יש ובנוסף ליצור ייחודיות לכל קבוצה הסטודיו 

או  טייץ לייקרה ורוד, קצר בהיר ורוד גוף בגד: חובה -חובה טרום – הרך הגיל

 .עליונית ורודה (לחורף)לבן, 

עד ורוד או גרביון ורוד  טייץ לייקרה, לבן כתפיות + חצאיתבגד גוף  - ב-א כיתות

 .עליונית ורודה (לחורף) הקרסול

, עדכון בהמשך)-בחירהבצבע נוסף (בגד גוף , גוף שחור איקס בגבבגד   ו-גכיתות 

  ., קצרטייץ שחור ארוך

 מומלץ להצטייד במכנס היפ הופ שחור, נעלי ספורט שחורות. -ההיפ הופסגנון 

טייץ שחור , בהמשך)ספציפי  (עדכון לבןשחור +בגד גוף גוף בגד  להקות 

 , סליפ קצר לבן.קצר/ארוך

 תכשיטים. וללא אסוף שיער, ריקוד בבגדי לבוש, על הגעה בזמן *יש להקפיד

 מהנה ופוריה שנה בברכת                                                                    

 מחולל 		WOWצוות סטודיו                                                                     


