
 

 Dance Community Club - 2020טופס הרשמה לאירוע גאלה 

 

 ,משתתף/ת יקר/ה

, יש למלא את השדות הבאים במלואם ולהצהיר Dance Community Clubאירוע הגאלה של המועדון לעל מנת להירשם 

 על נכונותם.

שליחת קישור /מילוי הפרטים, צוות המועדון ייצור קשר עם ההורה/מנהל הסטודיו להסדרת התשלום בטלפוןלאחר 

 .אינטרנטי לתשלום

 

 שימו לב למספר פרטים:

 יצירות המשתתפות באירוע ייבחרו ע"י הנהלת המועדון. במילוי טופס זה הינכם מאשרים את השתתפותכםה 

 ר מופיעים במלואם בתקנון המפורסם באתר המועדון(.)אש ומסכימים לתנאי ההשתתפות באירוע

 .מספר המשתתפים באירוע מוגבל 

 :באחריות המשתתף להעביר את הקטעים המוסיקליים לכתובת המייל של המועדון 

dance.community.club@gmail.com 

 את הקטעים המוסיקליים צרובים על דיסק )לפי סדר השמעתם( לגיבוי.בנוסף, יש להביא ליום האירוע 

 .)יש לאשר בסיומו של הטופס את אישור השתתפות ואישור הצטרפות למועדון של היוצר/ת )ללא עלות 

  על מנת לסיים את תהליך הרישום, יש להסדיר את התשלום מראש. לא ניתן יהיה לקחת חלק באירוע על בסיס

 בתנאי שהוסדר גם התשלום. רישום בלבד, אלא

  ניתן לשלם בהעברה בנקאית או בכרטיס אשראי בטלפון בלבד. -הסדרת התשלום 

 פרטי חשבון להעברה בנקאית:

 שם המוטב: מועדון קהילת המחול

 190658, חשבון 611בנק: הפועלים, סניף: 

 39684451מס' ע.מ: 

 .הרישום בכפוף לתקנון המפורסם באתר המועדון. טל"ח 

 

 ה,תוד

 צוות המועדון

 

  

mailto:dance.community.club@gmail.com


 

 :את היצירה בית הספר/מגמת מחול/סטודיו למחול המגיש

 שם בית הספר/מגמת מחול בהם לומד/ת: 

    עיר/ישוב:       

     : בבית הספר/מגמה/סטודיו תפקיד    : מגיש היצירהשם 

       מייל:       טלפון נייד: 

 

 פרטי היוצר/ת

       שם משפחה:      שם פרטי: 

  /    /          תאריך לידה:      ז / נ  מין: 

           כתובת מייל של היוצר/ת: 

       מספר טלפון נייד: 

 

 על היצירה

 D-Talent  /  D-Show פלטפורמה: 

            שם היצירה: 

           תיאור בקצרה: 

             

             מוסיקה: 

     סגנון מחול:      כמות הרקדנים: 

    משך היצירה: 

 לא / כן  האם יש שימוש באביזרים?

 במידה ויש שימוש באביזרים, אנא פרט/י:

             

 

 פרטים בנוגע לתשלום

 איש קשר לביצוע התשלום:

        טלפון:       שם: 

 צורת תשלום:

 בטלפון -כרטיס אשראי    /   ( בדף הקודם, פרטי חשבון מופיעים העברה בנקאית )לפקודת מועדון קהילת המחול

 פרטים להנפקת חשבונית מס/קבלה:

      טלפון:       עבור )שם הלקוח/עסק(: 

            כתובת מייל: 

  



 

 יש למלא את שמות המשתתפים ותאריכי הלידה שלהם:

 תאריך לידה שם פרטי ומשפחה 
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 :אישור היוצר/ת – והרשמה למועדון קהילת המחול באירוע אישור השתתפות

למועדון קהילת המחול )ללא עלות( וקבלת מיילים פרסומיים עבור פעילויות המועדון.  יאני מאשר/ת את הצטרפות

 באחריותי לקרוא ולהתעדכן בתקנון מועדון קהילת המחול המעודכן מעת לעת באתר המועדון.

 התשלום עבור האירוע מהווה אישור השתתפות והסכמה מלאה לתנאי הרישום.

 לערוך שינויים בתוכנית האירוע. שינויים מהותיים יימסרו מראש. להנהלת האירוע וצוות המועדון אפשרות

 הנהלת האירוע וצוות המועדון אינם אחראים לאובדן ציוד כלשהו של המשתתפים.

 

    שם ממלא הטופס: 

      חתימה:      מועד מילוי הטופס: 


