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זה ðכתב בלשון ðקבה, אך הוא מתייחס לשðי המיðים יחד, השימוש בלשון ðקבה ðעשה    חוזה .2
 לצרכי ðוחות בלבד. 

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי ðפרד ממðו.  .3

 ).מדריכה(להלן:  השיעורים ו/או האימוðים יועברו ע"י ולריה ו/או ע"י מדריכה מטעמה .4

ולריההוראות  אתבדייקðות    למלא  תמתחייב  התלמידה .5 של  של    יה  הסטודיו  ו/או  מדריכי 
  . וההתðהגות המשמעת, האימוðים סדרי,  האימוðים לאופןבכל הðוגע  

של  .6 מקרים  ייתכðו  זאת,  עם  יחד  ותקין.  טוב  יהיה  בסטודיו  הציוד  כל  כי  מקפידה  ולריה 
חל איסור מוחלט אז  ו/או קלקול, או  טבעי  לציוד שאיðו תקין  בלאי  להתאמן    לגשת  ו/או 

 .  מועי

והתלמידה מתחייבת להגיע בשיעור בזמן ולא  כל שיעור יתחיל ויסתיים בזמן שהוקצב לו,   .7
   .לאחר



 

 

  חימום לשביעות רצוðה  שהתלמידה תעשה מבלי  לא תתאפשר השתתפות התלמידה בשיעור, .8
כי ידוע לה כי  ומאשרת מצהירה  התלמידהלשיעור.  ה איחר התלמידה, אף אם של המדריכה

לל בשיעור  לגרום  השתתפות  עלולה  ראוי  חימום  חמור.לה  א  גוף  האיסור    ðזק  וחרף  היה 
מתאים, חימום  ללא  בשיעור  תשתתף  התלמידה  כאמור  שהיא,   המפורש  סיבה    מכל 

ובעקבות זאת ייגרם לה ðזק גופðי, הרי שהתלמידה פוטרת ומשחררת את הסטודיו ו/או את  
הð"ל  ולריה לðזק  מכל אחריות  ו/או  ו/או את המדריכים  תביעה  כל  לתלמידה  ולא תהיה   ,

היה ותוגש    .טעðה ו/או דרישה כלפי הסטודיו ו/או ולריה ו/או המדריכים בקשר לðזק הð"ל
גוף כאמור ע"י חברת   כðגד הסטודיו ו/או ולריה ו/או מדריכה תביעה כלשהי בקשר לðזקי 

לאו ו/או המוסד לביטוח  ðוסף, התלמידה  ביטוח  ו/או  מיטיב אחר  ו/או  כל מבטח  ו/או  מי 
ו/או   תשלום  כל  בגין  המדריכה  את  ו/או  הסטודיו  את  ו/או  ולריה  את  לפצות  מתחייבת 

בקשר הוצאה ו/או פיצוי ו/או כל סכום שייפסק לחובת ולריה ו/או הסטודיו ו/או המדריכה  
 עם התביעה, לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ בגיðו. 

על    על   מוחלטת   הקפדה  תקפיד   התלמידה .9 ו/או    המשמעת,  הבטיחות  ðהליהבטיחות 
 . זה בðושא להðחיות  ישמעת ו סטודיוב והזהירות

  

 רישום

היישומון.    תהראשוðי  ההרשמה . 10 באמצעות  ו/או  באתר  יתבצע  הרשמה ה  במהלךלסטודיו 
כðיסההיישומוןשלח קישור להתקðת  יי להוריד  ליישומון. את    , לרבות קוד  ðיתן  היישומון 

  בקישור הבא:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wix.android&gl=IL  

להיות . 11 התלמידה  על  בשיעור,  להשתתף  אימוןבקבוצ  מה רשו  כדי  באמצעות  ת    היישומון: 

אישית   הודעה  עפ"י  ו/או  למדריכה  ו/או  ווטסאפ  כל    SMSבאמצעות  דומה.  יישומון  ו/או 
 בשיעור / אימון. התאפשר השתתפותתלקבוצה, לא  מהלא ðרש תלמידה עוד ה

למסור פרטים אישיים, כגון שם פרטי,    התלמידה תידרש  על מðת להירשם לקבוצת אימון . 12
מ וכד'שם  טלפון  מס'  זהות,  תעודת  מס'  לצדדים שפחה,  יועברו  לא  התלמידה  פרטי   .

 שלישיים, אלא עפ"י הוראה מחייבת כדין. 

ייכללו   . 13 בה  ווטסאפ,  קבוצת  תיצור  שהמדריכה  מאשרת הסטודיו,    תלמידיככל  התלמידה 
לרבות   הודעות שוðות מטעם הסטודיו,  את רישומה לקבוצה כאמור, והיא מאשרת קבלת 

 . הודעות בעלות אופי שיווקי

לבדוק   . 14 התלמידה  על  זה  ובמקרה  עת,  בכל  ווטסאפ  מקבוצת  לצאת  רשאית  התלמידה 
ðבשי ו/או  ושיעורים  אימוðים  בלו"ז  יזום  באופן  לוו ולהתעדכן  בðוגע  יי  והודעות  מאחר  "ז, 

ðשלחות במסגרת קבוצ ווטסאפלשיðויים כאמור  כי   בלבד.  ת  התלמידה מצהירה ומאשרת 
תקבל   לא  היא  הווטסאפ  מקבוצת  יציאתה  ו/או  עם  אימוðים  ללו"ז  בðוגע  עדכון  כל 

 השיעורים. 

  

 צילומיםזכויות יוצרים ו

הסטודיו   . 15 של  ההופעות  ו/או  השיעורים  בסיוע  לעתים  ו/או  הסטודיו  ע"י  המאורגðים  ו/או 
. מלוא הזכויות בקשר לצילומים  יאו)מצולמים (הן צילומי תמוðות, הן סרטוðי וידהסטודיו  

ול לוולריה בלבד,  יהיו שייכות  זכויות היוצרים,    ו/או למי מטעמה   תלמידהכאמור, לרבות 



 

 

לא תהיה כל זכות ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או טעðה בקשר לצילומים ו/או לסרטוðים ו/או  
צדדים שלישיים,  ן לצילומים של  הבקשר לזכויות היוצרים. כל האמור בסעיף זה מתייחס  

 , הן לצילומים של המדריכה. תלמידיםהן לצילומים של 

ולריה תעשה   . 16 כי  מסכימה  והיא  כאמור,  בצילומים  ומסכימה להשתתף  התלמידה מאשרת 
  שימוש בחומר המצולם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

להצט . 17 אי הסכמתה  על  לוולריה  להודיע  רשאית  התלמידה  לעיל,  לגרוע מהאמור  לם, מבלי 
מדובר   ואם  הצילומים,  מועד  לפðי  סביר  זמן  הודעתה  ליתן  התלמידה  על  זה  ובמקרה 

זמן סביר לפðי תחילת ההכðות ו/או החזרות לקראת ההופעה. מובהר כי במידה    –  בהופעה
הסכמתה   אי  על  הודיעה  התלמידה  ואילו  מצולמת,  להיות  שמיועדת  בהופעה  ומדובר 

  הופעה כאמור.התלמידה לא תוכל להשתתף ב  –להצטלם 

 ה. ללא הסכמת   תלמידההמדריכה לא תצלם מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  . 18

כל הזכויות בחומר המצולם, לרבות זכויות יוצרים, בין אם מדובר בסרטון, בין אם מדובר   . 19
בלבד,   לוולריה  שייכות  יהיו  ו/או    ולתלמידהבתמוðות,  תביעה  ו/או  טעðה  כל  תהיה  לא 

 ם ו/או סרטוðים ו/או בקשר לזכויות היוצרים. דרישה ו/או זכות בקשר לצילומי

מובהר, מוצהר ומוסכם כי חל איסור מוחלט על צילום מסוג כלשהו ע"י התלמידה ו/או ע"י   . 20
 מי מטעם התלמידה, אלא ברשות ולריה בלבד.  

בכוריאוגרפיה . 21 ו/או  בריקוד  היוצרים  זכויות  התלמידה  כל  עבור  ðבðה  ריקוד  עם  במיוחד   ,
במסגרת   פרטיים,ו/או  ולת  שיעורים  בלבד,  לוולריה  טעðה  לשייכות  כל  תהיה  לא  מידה 

  בעðיין זה. 

  

  , עמידה בזמðים, ביגודמשמעת

  התלמידה מתחייבת לבצע את כל הוראות המאמן ו/או הסטודיו, לרבות בכל הðוגע ללבוש  . 22
ו/או אי בהירות החלטתה של ולריה היא  .  ו/או לביצוע תרגילים בכל מקרה של אי ודאות 

 הקובעת. 

הן מטעמי צðיעות,    –  אין להגיע לאימוðים ו/או למופעים ו/או לתחרויות בבגד חושפðי מדי  . 23
באתר  לפירוט המופיע  זה תשומת הלב של התלמידה מופðית  הן מטעמי בטיחות. בהקשר 

 ו/או לסטודיו.  ו/או למאמðת  למדריכה   האיðטרðט של הסטודיו, וðיתן להפðות שאלה

במקרה של   דקות לא תורשה להשתתף בו.  15  -תלמידה שתאחר לתחילת השיעור מעבר ל . 24
  דקות יהיה על התלמידה לבצע חימום עפ"י הðחיית המאמðת.  15איחור עד 

  

  מגע פיזי 

באזורים שוðים    בתלמידים  לגעתמדריכים  ה מאמðים ו/או  על המודגש, מוצהר ומוסכם כי   . 25
פציעת   מðיעת  לשם  כפעולה  הן  התלמיד,  אבטחת  לצורך  הן  הדרכה,  לצורך  הן  בגוף: 

 ומאשרת מראש מגע כאמור.  םא מסכיוהתלמיד. התלמיד מודע לצורך כאמור, וה

מובהר מפורשות כי ייתכן צורך מידי במגע כאמור, לרבות באזורים המוצðעים בגוף, לצורך   . 26
 מðיעת פציעת התלמיד. 



 

 

. ולריה  דה ותלמידה מרכיבה משקפיים, על התלמידה לדאוג לאחיזתם הטובה על פðיהבמי . 27
,  ו/או הסטודיו ו/או המדריכות לא יהיו אחריות לכל ðזק העלול להיגרם למשקפי התלמידה

 . שפשוף ו/או מגע עם עמוד ו/או מגע עם רצפהכתוצאה מðפילה ו/או  לרבות זה הðגרם

  

  שמירה על הפרטיות 

איש . 28 מידע  אודות  כל  יימסר    התלמידיםי  ולריה  לא  עפ"י  ע"י  אלא  שהוא,  שלישי  צד  לכל 
  לרבות כתובת דואר אלקטרוðי.  –כדין. מידע אישי  תהוראה מחייב

ל  הסטודיו . 29 לשלוח  בהירשמותו    מידיםלתðוהג  שיווקי.  אופי  בעלות  ו/או  הודעות  ליישומון 
אימון דואר    ההסכמת  המביעהתלמידה    לקבוצת  לכתובת  יישלחו  כאמור  הודעות  כי 

  במהלך ההרשמה. המסר םאות ,ו/או למס' טלפון ðייד אלקטרוðי

ל   תרשאי  התלמידה . 30 איð  סטודיולהודיע  כי  עת  הð"ל,    ðתמעוðיי  ה בכל  הודעות  לקבל  עוד 
שלושה  מרשימת התפוצה תוך    תלמידהכתובת הדואר האלקטרוðי של ה  תוסרובמקרה זה  

  ה. לת הודעתממועד קב  ימי עסקים

בפועלמאחר   . 31 מועברים  חלקם,  או  כולם  האימוðים,  ו/או  מדריכים  באמצעות    והשיעורים 
פרטי  מהמסכי  התלמידה,  מטעם הסטודיו אל    הכי  יועברו    ת הרלבðטי  המדריכההאישיים 

  .  הו/או לצורך זיהוי הלצורך יצירת קשר עימ

צעות כרטיס אשראי  ככל שהתשלום עבור השתתפות השיעורים ו/או באימוðים יתבצע באמ . 32
העברת מס' כרטיס אשראי ðעשית באופן מוצפן עפ"י התקן  באתר ו/או באמצעות היישומון, 

על מðת לשמור על פרטיות לקוחותיו בכלל, ועל    ,ועושה כמיטב יכולת  והסטודיו המקובל,  
כל העברת מידע ברשת האיðטרðט טומðת  יחד עם זאת,  מס' כרטיסי האשראי שלהם בפרט.  

בכל אחריות בגין כל ðזק    ולא יישאו/או מי מטעמו    סטודיוכוðים בלתי ðפרדים, והבחובה סי
  . הסטודיוו/או לצד שלישי, אם ייגרם, כתוצאה מסיבה שאיðה בשליטת   תלמידהשייגרם ל

השימוש   . 33 על  להקל  מðת  באתרעל  ו/או  היישומון  יםעשוי,  ביישומון  ו/או  לעשות    האתר 

ו/או במחשבה  במכשיר טלפון ðייד  אלה הם קבצים זעירים הðשמרים    –  cookies  -שימוש ב
 . קבצים הð"ל ðיתן למחוק בכל עת. של התלמידה, והתלמידה מסכימה לכך

על    לסטודיו . 34 שליטה  כל  התלמידהאין  של  ðייד  טלפון  שלה  מכשיר  המחשב  על  , ו/או 
מידע    סטודיוול כי  להבטיח  אפשרות  כל  הðייד  אין  הטלפון  של מהמחשב  ו/או  ממכשיר 

ðדרש  התלמידה כן  על  מורשים,  בלתי  שלישיים  לצדדים  יגיע  לדאוג    תלמידה ה  תלא 
שלהלאבטחת   סלולארי  טלפון  שלה    מכשיר  המחשב  שבו/או  המידע  לרבות  הםו/או   ,

    באמצעות התקðת תוכðות מתאימות.

  

  הרשמה ע"י תלמידה ביטול 

הגðת הצרכן תשמ"א   . 35 ביטול רכישה יחול חוק  ותקðות שהותקðו  החוק(להלן:    1981  –על   (
להלן    לפיו, וכל לקוח רשאי לבטל הזמðתו ו/או רכישתו בהתאם להוראות החוק והתקðות. 

 עיקריים לביטול רכישה. יובאו התðאים ה 

לכת . 36 אלקטרוðי  דואר  הודעת  משלוח  באמצעות  בלבד,  בכתב  ייעשה  רכישה  בת  וביטול 

poledancetheater@gmail.com      למס'  ווטסאפ    הודעת      משלוח    באמצעות  ו/או          



 

 

הודעת    053-7170333 באמצעות  האפליקציה  למדריכה  SMSו/או  באמצעות  על    .ו/או 
 . סטודיוðתקבלה בפועל ב הרכישהלביטול   הלוודא כי בקשת תלמידהה

שעות לפðי השיעור, יזכה את התלמידה    24ביטול השתתפות בשיעור בודד שייעשה לפחות   . 37
ביטול השתתפות    הסטודיו.הבלעדי של  דעת  הבזיכוי או בהחזר מחיר השיעור, עפ"י שיקול  

יזכה את התלמידה בכל החזר /  שעות לפðי השיעור לא    24  -בשיעור בודד שייעשה פחות מ
 זיכוי. 

 המðוי היðו אישי ואיðו ðיתן להעברה.  . 38

 המðוי איðו ðיתן להקפאה.  . 39

  -ביטול רכישה בשל העתקת מקום מגורי קבע לעיר המרוחקת מעבר ליישקל ע"י הסטודיו   . 40
מפורש.  25 רפואי  אישור  עפ"י  ו/או  הסטודיו  של  סðיף  מכל  משום    ק"מ  בכך  לראות  אין 

 .ל הסטודיו לביטולשמראש הסכמה 

הוגן   , 1981 –זיכוי בגין מðוי מבוטל ייעשה עפי חוק הגðת הצרכן, תשמ"א  . 41 לשימוש    בכפוף 
   .של התלמידה במðוי

או   . 42 מלא  זיכוי,  מתן  על  החליט  והסטודיו  אשראי,  כרטיס  באמצעות  בוצע  והתשלום  היה 
 הסטודיו. חלקי, יבוצע הזיכוי אך ורק לאחר שהתשלום יתקבל בפועל ע"י 

  

  הרשמה ע"י הסטודיו  ביטול

ללא הודעה מוקדמת כלשהי    ,להביא חוזה זה לסיומו לאלתררשאית  ולריה  הסטודיו ו/או   . 43
כלשהו פיצוי  לשלם  חיוב  ו/או    התלמידהאם    ,וללא  יסודית  הפרה  זה  חוזה  פגעה  הפרה 

  . לא קיימה הוראה מהוראות המדריכהו/או  הסטודיו או ו/במוðיטין של ולריה  

ולריה    דיוהסטו . 44 אימון  הרשמהלבטל    תרשאי ו/או  ו/או  שיעור  הודעה    ,לאלתר  ו/או  ללא 
  כאשר: מוקדמת כלשהי וללא חיוב לשלם פיצוי כלשהו,

וברור על פðיו כי מדובר בטעות,  , לרבות טעות קולמוס ו/או טעות דפוס,  ðפלה טעות  .א
במצב  טעות  ו/או    קורס ו/א שיעור  לרבות אך לא רק בכל הðוגע למחיר ו/או בתיאור

  . הסטודיוטעות כאמור לא תחייב את    ו/או בתðאיי תשלום. דברים

במקרה של כח עליון ו/או אירועים חריגים קיצוðיים, לרבות אך לא רק מלחמה ו/או   .ב
טרור   חלקי  פעולות  או  מלא  סגר  ו/או  מגיפה  פעילותו ו/או  המשך  את  המוðעים 

  בשים אותה באופן מהותי.ו/או המש  הסטודיוהתקיðה של 

י חוקי ו/או אגב ביצוע עבירה על ðעשו באופן בלת   הרשמה ו/או תשלוםאם יתברר כי    .ג
חוק ו/או לצורך עבירה על החוק ו/או אם ðתקבלה הוראה שיפוטית מתאימה שðיתðה 

 כדין. 

ו/או שימוש בלתי הוגן במðוי ו/או בשירותי   חוסר תום לב מצד התלמידהאם ðתגלה    .ד
  הסטודיו. 

הה . 45 ובוטלה  ה רשמההיה  כך  על  יודיע  ו/או    תלמידהל  סטודיו,  אלקטרוðי  דואר  באמצעות 

  בעת ההרשמה.  התלמידה האותם מסרעפ"י הפרטים,  SMSו/או הודעת  טלפון



 

 

  הצהרת בריאות כללית. 

ולריה  . 46 ו/או  בשיעור    הסטודיו  השתתפות  להתðות  עפ"י  רשאיות  בריאות  אישור  בהצגת 
תעודת מחלים מקורוðה, תוצאות   ירוק",  (כגון הצהרת בריאות, "תו  שיקול דעתן הבלעדי 

ולריה, כגון   ו/או  בחשבון  בדיקה וכד'). הצגת האשור כאמור תהיה עפ"י הðחיית הסטודיו 
  התלמידה באפליקציה.

ל כל בעיה ו/או ליקוי בבריאותה, במיוחד עם התלמידה  תלמידה מתחייבת להודע מראש ע . 47
סבורה כי הבעיה הð"ל עלולה להשפיע באופן כלשהו על האימון ו/או כי האימון עלול להזיק  

  לבריאותה. 

  חל איסור מוחלט להשתתף באימון ו/ תחרות / מופע בעת הריון, אלא באישור רופא מראש. . 48

  

 כללי 

 בלבד. כל שיðוי לחוזה זה ייעשה בכתב  . 49

הסטודיו רשאי למðוע השתתפותה של כל תלמידה בשיעור, במידה והרמה המקצועית של   . 50
שיעור   עבור  שילמה  התלמידה  אם  אפילו  לשיעור,  ו/או  לתרגיל  מתאימה  איðה  התלמידה 

  ברמה מתקדמת, הכל עפ"י שיקול דעת הסטודיו ו/או המדריכה ו/או ולריה. 

הðוג . 51 בכל  הייחודית  המקומית  השיפוט  המוסמך  סמכות  המשפט  לבית  תהיה  זה  לחוזה  ע 
 חיפה. ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ðערך ע"י עו"ד סלבה ּפיקוס, כל הזכויות שמורות


