אוגוסט 2021
הורים יקרים,
אנו מתרגשים ושמחים לפתוח את שנת הפעילות ה  34של הסטודיו  -תשפ"ב ! 2021-22
עברה על כולנו שנה מאתגרת ,אנו כמובן מתעדכנים ופועלים בהתאם להנחיות ,ואנו
מקווים ומאמינים כי השנה הקרובה תתקיים כמתוכנן ותעבור בשלווה ובריאות לכולנו !
נהלים לקיום החוגים:
 . 1נא להגיע מספר דקות לפני תחילת השיעור.
 . 2יש להקפיד להגיע בתלבושת המתאימה לחוג כמפורט בהמשך  -שימו לב כי
באפשרותכם לרכוש ביגוד וציוד מחול של מותגים מובילים בהנחה באתר .clickdance
כדי לבצע רכישה:
●
●
●
●
●
●

היכנסו לאתר /https://www.clickdance.co.il
לחצו על "כניסת תלמידים"
הזינו את מספר הרשימה TLC5311410715 -
הזמינו פריטים כרצונכם ושלמו באתר.
תוכלו ליהנות מהטבת  5%הנחה לתלמידי הסטודיו לאורך כל השנה.
הזמנות שיבוצעו עד ה  1/9יגיעו במשלוח מרוכז לסטודיו וכך תחסכו גם את דמי
המשלוח.

 . 3כדאי להימנע מלהביא לסטודיו חפצים יקרים או דברי ערך – האחריות במקרה של
אובדן או גניבה הינה על התלמיד/ה ו/או ההורים בלבד.
 . 4בבקשה להקפיד להגיע לסטודיו עם בקבוק מים אישי (אין להכניס אוכל לסטודיו).
 .5במקרה שתלמיד/ה אינם חשים בטוב  /היו בקרבת חולה קורונה  /אחד מבני הבית
בבידוד  -בבקשה עדכנו אותנו בהקדם והימנעו מהגעה לסטודיו על מנת לשמור על
בריאות שאר התלמידים והצוות.
 . 6במקרה של היעדרות מכל סיבה שהיא ,נשמח אם תודיעו לנו על כך.

רוני 052-3578018

נדב 054-7596088

תלבושת לחוגים:
★הגיל הרך (גנים):
בגד גוף בכל צבע וגזרה ,אפשר עם או בלי חצאית.
בחורף  -טייץ  /גרביון חתוך (כף הרגל חייבת להיות חשופה) ,אפשר שרוולון צמוד או
חולצה ארוכה צמודה.
רוקדות יחפות (אין צורך בנעלי בלט) ,אסור לרקוד עם גרביים/גרביונים.
שיער אסוף היטב לגולגול .ללא תכשיטים או שעונים.
★בלט קלאסי:
בגד גוף שחור ללא שרוולים (עדיף כתפיה דקה).
גרביונים לבנים שלמים (מומלץ עם חור בכף הרגל).
נעלי בלט ורודות (עדיף סוליה מפוצלת).
שיער אסוף היטב לגולגול .ללא תכשיטים או שעונים.
★מחול מודרני:
בגד גוף שחור ללא שרוולים (עדיף כתפיה דקה).
טייץ או גרביון שחור עד הקרסול .רוקדות יחפות.
שיער אסוף היטב לגולגול .ללא תכשיטים או שעונים.
★היפהופ:
ביגוד חופשי נוח המתאים לריקוד :טייץ  /מכנסי ספורט (לא ג'ינס),
בגד גוף  /חולצה רחבה  /גופיה רחבה.
נעלי ספורט  /סניקרס (אסור בלנדסטון).
שיער אסוף היטב .ללא תכשיטים או שעונים.

לוח חופשות ומועדים לשנת תשפ"ב ( 2021-2022לפי משרד החינוך):
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

ראש השנה :ימים ב'-ד' .6-8/9/21
יום הכיפורים :ימים ד'-ה' .15-16/9/21
סוכות :יום ב'  20/9/21ועד יום ג'  - 28/9/21שימו לב ביום ד'  29/9אסרו חג -
השיעורים יתקיימו כרגיל! (למרות שיש עדיין חופש במסגרות)
חנוכה :יום ג'  30/11/21ועד יום ב' .6/12/21
פורים :ימים ד'-ו' .16-18/3/22
פסח :יום ו'  15/4/22ועד יום ש'  - 23/4/22שימו לב עד ליל הסדר השיעורים
מתקיימים כרגיל! (למרות החופש מביה"ס)
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה :יום ג'  26/4/22השיעורים יתקיימו עד השעה .18:00
יום הזיכרון לשואה ולגבורה  -יום ד'  - 27/4/22השיעורים יתקיימו במתכונת שקטה
ומכבדת.
יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות :ימים ד'-ה' .4-5/5/22
ביום ג' ( 3/5/22ערב יום הזיכרון) השיעורים יתקיימו עד השעה .18:00
ל"ג בעומר  - 19/5/22יש שיעורים כרגיל.
שבועות :ימים ש'-א'  .4-5/6/22ביום ב'  6/6אסרו חג  -יש שיעורים כרגיל!

חשוב לציין כי שכר הלימוד נקבע על פי מספר המפגשים השנתיים לכל חוג ,אנו
מתחייבים למינימום  40מפגשים (ימי חופשות החגים אינם נספרים כחלק מהשיעורים
להם אנו מתחייבים).
המופע השנה מתוכנן להתקיים ביום חמישי  9/6/22באולם המופעים בקיבוץ גבעת ברנר.
ההשתתפות במופע כרוכה ברכישת כרטיס לכל אורח בעלות של  50ש"ח (לצורך סיוע
במימון עלויות המופע).
) לינק לעמוד הפייסבוק של
מזמינים אתכם לעקוב אחרינו בפייסבוק (ולעשות לנו
הסטודיו וגם באינסטגרם  @studio_gelesשם מתפרסמות במהלך השנה תמונות
מהפעילות השוטפת בסטודיו ,עדכונים והודעות.
כמו כן הנכם מוזמנים לשוטט באתר הסטודיו http://www.ornageles.co.il
אנחנו כאן לשירותכם ובשבילכם לכל שאלה ,בקשה ,בעיה או הערה.
מאחלים לכולנו שנה רצופה ושגרתית ,מהנה ,פוריה ,יצירתית ,ומוצלחת !!!
שלכם,

רוני ונדב גלס

