
 
 

 ה יקרה, \תלמיד 

 אנו שמחים על הצטרפותך למשפחת מדריכי הפילאטיס המובחרים והמקצועיים בישראל! 

 ת את כללי תקנון הקורס כפי שמופיעים להלן \בהצטרפותך לקורס הינך מאשר

 

 מקדמה 

 ₪   500מקדמה של  לקורס נדרשים התלמידים לשלם בעת קבלת מחיר מיוחד בהרשמה מוקדמת  

מקדמה זו מאפשרת לנו לשמור לך מקום בקורס )שמוגבל במספר המשתתפים( להדפיס חוברות  

ותכנים נוספים ולהכין את הרשמתך מבחינה אדמיניסטרטיבית. לכן מקדמה זו לא תוחזר במקרה של  

 ביטול השתתפות בקורס. 

 תשלומים 

 ומים שווים ללא ריבית. תשל  6ניתן לשלם עבור קורס מזרון או מכשירים עד ל 

 תשלומים שווים ללא ריבית  12בהרשמה לקורס המשולב מכשירים ומזרון יחד ניתן לשלם עד ל 

 בתשלום אחד    3%ניתן לקבל הנחה של 

 תנאי ביטול השתתפות בקורס

 מעלות הקורס  70%ביטול ההשתתפות בקורס לפני מועד תחילת הקורס יזוכה ב 

 ממחיר הקורס  10%או שניים יזוכה ב ביטול השתתפות לאחר מפגש אחד  

 ביטול השתתפות לאחר המפגש השלישי ומעלה לא יזוכה בהחזר 

 בכל מקרה אין החזר עבור תשלום מקדמה 

 

 היעדרות ממפגשים 

 במפגשים אלא אם קיבלו אישור מיוחד לכך  100%תלמידים זכאים לתעודה בהשתתפות של 

 על בסיס מקום פנוי   ניתן להשלים מפגשים במועד קורס אחר ללא תשלום

 ₪   300ניתן להשלים מפגשים באופן פרטי עם מדריכת הקורס בתוספת תשלום של 

 

 השתתפות ומבחנים 

 חובה לצפות בתכנים האינטראקטיביים הרלוונטיים לפני הגעה למפגש השבועי. 

 ואנטומיה חנים העיוניים המעשיים ב ומעלה במ 75לקבל ציון של   ה\על מנת לקבל תעודה על התלמיד 

ניתן לקבל פטור מהשתתפות בשיעורי אנטומיה במידה וימצא אישור לכך שהתלמיד עבר קורס דומה  

 אין הנחה על קבלת פטור מאנטומיה

 לוחות זמנים 

לוח הזמנים של הקורס מפורסם לפני תחילת כל קורס ואנו עושים מאמצים כדי לעמוד בהם. עם זאת  

שינויים בלוח זמני הקורס וכן שינויים בהרכב מדריכי הקורס  שומר לעצמו בית הספר את הזכות לבצע 

 . לפי צרכי בית הספר 

 אימונים בסטודיו 

בית הספר ממליץ בחום להשתתף בשיעורי פילאטיס סדירים הניתנים בסטודיו ומאפשר לתלמידי  

 הנחה מערך הכרטיסייה.  30%ות אימונים בסטודיו ב הקורס לרכוש כרטיסי

 סטאז' תקופת 

 לצורך קבלת תעודה על התלמידים לבצע תקופת סטאז'  )התנסויות בהדרכה בשטח( 

 . ית הספר בל  לדווח באחריות התלמידים בכל מקום.  ' הסטאזניתן לבצע את 

 שעות הדרכה 10 שעות סטאז' מזרון 

 ( על יתר המכשירים  20רמר ורפו 40שעות ) 60שעות סטאז' מכשירים 

 אנו מאפשרים את השכרת הסטודיו עבור סטאז' בהזמנה מראש ובעלות סמלית 

 לכניסה חופשית עד לסיום הסטאז' לחודש  ₪   290 ז' עבור סטא  עלות השכרת הסטודיו

 

 צוות בית הספר.   !!!  - בהצלחה רבה

 


