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סדנאות מיוחדות *הרשמה מראש 
מופע אנסמבל רגע - עידן שרעבי 

מופע מרכזי המחול

חלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים

OV  2021 פועל בהתאם להנחיות משרד הבריאות והנחיות התו הירוק. בכדי להקטין סיכוני הדבקה הוחלט כי ההשש  סטיבל
תתפות בכנס מותנית בהצגת בדיקת קורנה שלילית PCR שנערכה עד 72 שעות לפני היציאה ובדיקה שלילית מהירה ביום 

היציאה רקדנים וצוות מלווה.
במידה ויתגלה חולה קורנה תוך כדי הפסטיבל עלויות וארגון החזרה הינם על חשבון המשתתף.

במקרים חריגים לאור המצב, במידה ואחד מהרקדנים ייכנס לבידוד עקב קורונה או ימצא חיובי טרם ההגעה לפסטיבל תבוטל 
ההשתתפות ללא דמי ביטול מלבד 150 ₪ דמי טיפול. ) בכפוף להצגת אישור רשמי ממשרד הבריאות(.
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מסיבות

הנחיות קורונה



o.vdancefestival@gmail.com :לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר במייל

התשלום עבור הפסטיבל מהווה אישור השתתפות והסכמה מלאה לתנאי הרישום.
להנהלת הפסטיבל אפשרות לערוך שינויים בתכנית הפסטיבל. שינויים מהותיים יימסרו מראש.

הנהלת הפסטיבל אינה אחראית לאבדן ציוד כלשהו של הרקדנים.

O.V. Dance Festival 2021 02-04/12/2021טופס רישום
)את טפסי הרישום יש להעביר למנהל הסטודיו/ רכזת המחול/ משרד(

________________ v  __________________ :שם הרקדן/נית

_________________נייד רקדן/נית: ______________________ גיל: _  

נייד הורה: ______________________ _ כתובת מגורים: 

מייל רקדן/נית: _________________

מצורף תשלום בסך 1,760 

מזומן )יש להעביר לסטודיו(                              צ'קים )יש להעביר לסטודיו, לפקודת עמותת הכוריאוגרפים(

אשראי )חיוב יעשה במסוף מלון קלאב הוטל(

פרטי כרטיס אשראי:

שם בעל הכרטיס: __________________   ת.ז בעל הכרטיס: _____________________

סוג כרטיס: _________________          מס' כרטיס: ________/_________/________/______
__

תוקף:     /                   3 ספרות בגב הכרטיס:

מס' תשלומים: 
 ____

)רישום עד סוף אוקטובר - 4 תשלומים. רישום עד סוף נובמבר -  3 תשלומים(

תאריך: _____________________            חתימה: _________________________

הצהרת בריאות ואישור השתתפות:

אני ____________________         ת.ז: __________________

O.V. Dance Festival מצהיר/ה בזאת כי לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי לקחת חלק
בתמונות  ו/שכר,  פיצוי  כל  ללא  להשתמש,  ומלא  מוחלט  באופן  מאשר/ת  אני  הפעילויות.  בכל  ולהשתתף 
ואני  ומאשר/ת שקראתי  לצורך פרסום ושיווק הפסטיבל במדיות השונות  ביתי/בני  ובסרטונים שבו מופיע/ה 

מסכים/מה להנחיות התו הירוק.

תאריך: ___________________                חתימה: __________________

שם הסטודיו/מרכז מחול:


