מיני דייט במחול
 24במרץ 2019

הורים ותלמידים יקרים,
לאור ההצלחה במפגשי מחול בין הורים וילדים אנו שמחים לבשר על פתיחת ההרשמה
לאירוע דייט במחול בטבע עבור תלמידי המרכז גילאי  5-9והוריהם.

על הפרוייקט
פסטיבל  O.V.קיסריה  -מיני דייט במחול יוצא לדרך…
דייט עם אמא/אבא בשבת של טבע ,אומנות ,חיבור משפחתי ,יצירות והופעות במרכז הימי שדות ים  -קיסריה.
ברצוננו ,לעודד אתכם ההורים לפעילות של יום אחד עם ילדכם  ,יום של חיבור למחול בין הורה לילד לטבע ולאומנות.
זוהי הזדמנות יוצאת דופן לקחת חלק בחוויה מתוך פסטיבל  O.Vדייט במחול של בוגרי המרכז שמתקיים במרכז
ימי שדות ים מזה  20שנה.
פסטיבל זוכה להצלחה רבה בקרב התלמידים וזאת בשל האינטימיות והקרבה שהתלמיד מפתח מול האומנות שלו
בעזרת הסדנאות המיוחדות שחושפות אותו לעולם חדש בתוכו שלא הכיר .אנו מתרגשים לשתף השנה את הדור
הצעיר שלנו ולחבר את ההורה לילד ולאומנות.
״ספיד דייט״  -במשך הסופ״ש יחשפו הרקדנים לרפרטוארים של יוצרים ישראלים.
״דייט רומנטי״  -מפגשי מחול עם הטבע ,סדנאות לאור הירח במדורה ,סדנאות חול ומים
כיצד המחול והטבע מתחברים לגוף הרקדן.
״בליינד דייט״  -כולנו נלמד להכיר את חבירנו דרך יצירותיהם במופע ״תלמידים יוצרים״.

לו״ז מיני דייט במחול  -יום שבת 13.4.19
10:00

הגעה עצמית והתארגנות

11:00-13:00

סדנא בטבע (הורה וילד)

13:00-14:00

ארוחת צהריים (הורה וילד)

14:00-15:00

התארגנות למופע

15:00-17:00

הופעה וצפייה במופע תלמידים יוצרים

17:00-18:00

מחפשים את המטמון (הורה וילד)

18:00

התארגנות וחזרה הביתה

עלות השתתפות במיני דייט במחול לילד והורה
סדנא הורה וילד | ארוחת צהריים | תלבושות למופע
חזרות | השתתפות בהופעה | מחפשים את המטמון
ביטוח הורה וילד
המחיר הכולל₪435 :

יתן לשתף בן משפחה נוסף הורה ואחים בגילאים  5-9בעלות  ₪190ליחיד ליום שלם

תנאי תשלום וביטול
(יתן לשלם במזומן ,בכרטיס אשראי או בשיקים לפקודת ״עמותת הכוריאוגרפים״):
בכרטיס אשראי ב 2-תשלומים שווים ללא ריבית.
בשיקים
שימו לב ,ועד פירעון השיק האחרון חייב להיות עד  10ימים לפני היציאה לכנס
ולפקודת עמותת הכוריאוגרפים.
את השיקים ופירוט מספרי כרטיסי האשראי ,כולל תוקף ושלוש ספרות בגב הכרטיס
יש להעביר לסטודיו עד ה.15.03.19-
ניתן לבטל עד  30יום לפני האירוע ללא חיוב
ביטול של שבועיים לפני האירוע יחוייב בחצי ממחיר הכנס.
במקרה של ביטול שבוע לפני האירוע  -לא יהיה החזר כספי.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

להרשמה לחצו כאן >

טופס אישור השתתפות להורה ותלמיד/ה
(את טפסי הרישום יש להעביר למנהל הסטודיו /רכזת המחול /משרד)
שם הרקדן/ית__________________ :
 ______________vמחול:
שם הסטודיו/מרכז
גיל		_ :

_________________שם ההורה______________________ :

נייד ההורה _ ______________________ :כתובת מגורים:
מייל ההורה_________________ :
מצורף תשלום בסך :₪435
מזומן

שיקים (יש להעביר לסטודיו ,לפקודת עמותת הכוריאוגרפים)

אשראי
פרטי כרטיס אשראי:
שם בעל הכרטיס __________________ :ת.ז בעל הכרטיס_____________________ :
סוג הכרטיס_________________ :
___
		
/
תוקף:

מס' הכרטיס_____/________/_________/________ :
 3ספרות בגב הכרטיס:

מס' תשלומים:
____
(יש להעביר לסטודיו עד ה)15.3.19-
תאריך_____________________ :

חתימה_________________________ :

הצהרת בריאות ואישור השתתפות:
אני____________________ :

ת.ז__________________ :

מאשרים בזאת את השתתפותנו אמא/אבא  +בננו/בתנו בפסטיבל “ - O.V Dance Kidsמיני דייט במחול” שיערך
בקיבוץ "שדות ים" ומצהירים בזאת כי אין לי ו/או לבני/ביתי שום מגבלה רפואית האוסרת עלינו להשתתף בפעילויות
״מיני דייט במחול״ המתקיימות ביום שבת ה.13.4.19-
תאריך___________________ :

חתימה_________________ :

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר במיילo.vdancefestival@gmail.com :

