מחירון 2017-2018
מוצר

משך פעילות שבועי

תקף ל...

שיעור בודד

כשעה

שיעור התנסות

כשעה

חד פעמי

עלות חודשית

עלות לשעה
 70ש"ח

 50ש"ח

חבילת היכרות

ללא הגבלה

שבועיים

 100ש"ח

 20ש"ח

חבילת פעם בשבוע

כשעה

 3חודשים

 240ש"ח

 60ש"ח

 6חודשים

 220ש"ח

 55ש"ח

 12חודשים

 200ש"ח

 50ש"ח

חבילת פעמיים
בשבוע

כשעתיים

 3חודשים

 340ש"ח

 42ש"ח

 6חודשים

 320ש"ח

 40ש"ח

 12חודשים

 300ש"ח

 37ש"ח

חבילת הכל כלול

משלוש שעות ומעלה

 3חודשים

 450ש"ח

נע בין  37 – 22ש"ח

 6חודשים

 430ש"ח

נע בין  36 – 21ש"ח

 12חודשים

 400ש"ח

נע בין  33 – 20ש"ח

❖ המחירים כוללים מע"מ
❖ ניתן לקבוע מפגש אישי אחד על אחד יוגה או ניה בעלות של  300ש"ח למפגש שעתי
❖ ניתן לרכוש כרטיסיה של  10שיעורים בעלות של  650ש"ח התקפה לארבעה חודשים
)ניתן לחלוק עם עוד חברה(
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מבצעים והטבות

❖

 10%הנחה על מפגש אחד על אחד

❖

 5שיעורים חינם עבור חברה/ות

❖

הנחות למנוי על כל חברה שנרשמת לסטודיו

❖

אפשרות הקפאת המנוי לשבוע ,שיוחזר בתום המנוי

❖

 20%הנחה על מפגש אחד על אחד

❖

 5שיעורים חינם עבור חברה/ות

❖

הנחות למנוי על פי תוכנית ההפניות

❖

אפשרות הקפאת המנוי לשבועיים ,שיוחזרו בתום המנוי

❖

 5%הנחה על סדנאות ואירועים מיוחדים

❖

 30%הנחה על מפגש אחד על אחד

❖

 5שיעורים חינם עבור חברה/ות

❖

הנחות למנוי על פי תוכנית ההפניות

❖

אפשרות הקפאת המנוי לחודש ,שיוחזרו בתום המנוי

❖

 10%הנחה על סדנאות ואירועים מיוחדים

** יש להודיע לפחות שבוע מראש על הקפאת מנוי
** תוקף ההטבות כתוקף המנוי
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תקנון ונוהלי רישום וביטול

❖ בעת ההרשמה יש לשלם דמי רישום על סך  50ש"ח ודמי ביטוח על סך  70ש"ח ,התקפים
לשנה .יש למלא ולחתום על הצהרת בריאות.
❖ יש להירשם מראש לשיעורים דרך מערכת השיעורים .בעת ההצטרפות לסטודיו תקבלו שם
משתמש )כתובת הדוא"ל וסיסמא -טלפון נייד ללא הקידומת ,איתם ניתן להיכנס למערכת
השיעורים – להירשם ולבטל השתתפות לפי הצורך .במקרה של היעדרות ,ניתן להשלים את
השיעור ולהשתתף בשיעור המתקיים ביום אחר במהלך אותו חודש של המנוי .יש לדאוג
ולוודא שיש מקום פנוי לאותו שיעור.
❖ רוקדת הנאלצת להפסיק את המנוי מכל סיבה ,כולל סיבה רפואית ,תודיע שבוע לפני
תחילת חודש חדש ,לפי מועד תחילת המנוי שלה .לא יוחזר תשלום עבור חלקי חודש .תוחזר
יתרת התשלום של החודשים הנותרים החל מהחודש העוקב ובניכוי ההנחה שניתנה על
יתרת החבילה ובניכוי ההנחה שניתנה אך לא יותר מסכום של חודשיים עלות המנוי
שהיה קיים) .למעט מקרים רפואיים ומעבר דירה למקום מרוחק(.
❖ שיעור המתבטל עקב מועדי ישראל וימי זיכרון לא יתואם במועד אחר ,אך ניתן יהיה
להשלימו ביום אחר בשבוע או בשבוע העוקב במהלך אותו חודש קלנדרי.
במהלך חול המועד פסח וחול המועד סוכות לא יתקיימו שיעורים.
❖ שיעור המתבטל עקב היעדרות המורה ,יועבר על ידי מורה מחליפה או יוחזר במועד אחר.
❖ התשלום לחבילות מתקבל בתשלום/ים מראש לפי תקופת המנוי.
אמצעי התשלום הם כרטיס אשראי או הוראת קבע בבנק.
ניתן לשלם במזומן לשיעור בודד או כרטיסיה.
תינתן הנחה נוספת של  5%לתשלום אחד מראש לשנה שלמה.

שיעורים אחרים ,סדנאות ואירועים מיוחדים מתומחרים בנפרד ואינם נכללים בחבילות.
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טופס הרשמה ותשלום לשנת 2017-2018
שם פרטי

שם משפחה

תעודת זהות

טלפון נייד

אימייל

תאריך לידה

תקופת הרשמה

מחיר חודשי

חוגים מבוקשים_________________________________________________________________ :
דמי הרשמה  50ש"ח וביטוח על סך  70ש"ח יחויבו אחת לשנה

הצהרת בריאות
הנני מצהירה כי אין לי מגבלות רפואיות וכי אני מסוגלת לעמוד במאמץ הנדרש לתחום הפעילות.
במידה ותהיה מגבלה רפואית ,או שינוי במצב בריאותי ,אני מתחייבת לדווח בהקדם האפשרי ולצרף
אישור רפואי.
יש לי את המגבלות הרפואיות הבאות_______________________________________________ :
הנני מצהירה שהמגבלות אינן מונעות ממני לבצע את הפעילות ומאשרת את השתתפותי בפעילות.
תאריך _______________:שם מלא ___________________:חתימה____________________:
_______________________________________________________________________________
הנני מאשרת כי ידוע לי שצוות הסטודיו עשוי לצלם את הפעילויות השונות בסטודיו למטרות פרסום
)כגון :פרסום בפייסבוק ,אתר הסטודיו וכדומה(.
הנני מאשרת קבלת מסרונים ,וואטסאפים והודעות דואר אלקטרוני.
הנני מאשרת כי קראתי את נהלי ההרשמה ,התשלומים ואני מסכימה להם.
תאריך _______________:שם מלא __________________:חתימה_____________________:
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