מחול חוצה גבולות

Paphos – Mega Dance Event
לאחר  14שנים של מסורת הכנסים באילת

משתדרגים למשהו חדש ויחודי !
בעיר החוף פאפוס שבקפריסין  :כנס פאפוס  -מגה דאנס איבנט
הורים ותלמידים יקרים שלום רב,
כנס מחול ארצי – חנוכה  – 2017ראשון  17/12/17עד רביעי 20/12/17
 4ימים –  3לילות
מיועד לגילאי חטיבה  ,תיכון  ,חיילים  ,בוגרים
מחיר הכנס  690 :יורו  20 +יורו דמי רישום

(לפי שער קניה של העברות והמחאות)

המחיר כולל:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

הסעות מהסטודיו לשדה התעופה בן גוריון ביום הטיסה.
טיסות הלוך וחזור מבן גוריון לעיר פאפוס שבקפריסין.
מיסי נמל וביטחון.
 4ימים ( 3לילות) במלון מפואר ואטרקטיבי מאוד Aliathoy holiday village -
כולל עזיבה מאוחרת ביום הרביעי וקבלת לאנצ'http://www.aliathonvillage.com .
כלכלה מלאה (ארוחות בוקר ,צהריים וערב) **למעט ביום הראשון והאחרון בהם יש  2ארוחות.
חדש חדש  -ארוחה קלה נוספת בשעה  1:00בלילה בסיום הפעילות.
חדרים במלון – אופציה לשלשות ,רביעיות ,חמישיות ,שישיות .אירוח ברמה גבוהה מאוד.
העברות בפאפוס  -משדה התעופה למלון ביום ההגעה ,ומהמלון לשדה ביום העזיבה .
ים של שיעורי מחול מרתקים ומאתגרים .חלוקה על פי גיל ורמה (רשימת המורים תפורסם בקרוב).
 4מתחמי מחול מאובזרים ומקצועיים.
הופעות הסטודיואים  /להקות באולם המופעים.
קומפלקס המלון כולל בריכות חיצוניות ,מגרשים ,בתי קפה ,חנויות ,והוא יושב בקרבת טיילת
פאפוס המדהימה * .חשוב  -ישנו מרכז רפואי צמוד למלון  24/7וגם בית מרקחת.
אבטחה צמודה לכנס.

מחול חוצה גבולות
המחיר אינו כולל:
•
•

אין הסעה חזור מבן גוריון לסטודיו .החזרה הינה עצמאית עם ההורים.
ביטוח רפואי ומטען הינה באחריות התלמיד** .הצגת הביטוח – הינה תנאי להצטרפות לכנס.
ביטוח ניתן לעשות דרך חברת אשראי  /קופ"ח  /חברת ביטוח  /משרד הנסיעות
(א.ק תיור ירושלים בע"מ )050-2323263 ,02-5951488 , 02-5951484 -

תנאי תשלום:
מאחר ומדובר על נסיעה לחו''ל ,הכנס מוגבל במספר המקומות (בשונה מכנס אילת) ,ועל כן
ההרשמה הינה במהלך חודשים אוגוסט – ספטמבר !! ** הכנס אינו פתוח כרגע לתלמידים צעירים שהינם
מתחת לגיל חטיבה.

•
•

לנרשמי אוגוסט – עד  5תשלומים בכרטיס אשראי (בצ'קים – עד  4תשלומים בלבד)
לנרשמי ספטמבר – עד  4תשלומים בכרטיס אשראי (בצ'קים – עד  3תשלומים בלבד)

במידה וישארו מקומות ,תימשך ההרשמה באוקטובר – נובמבר ,אך תקטין את אפשרות התשלומים.
•

•

לנרשמי אוקטובר –  3תשלומים בכרטיס אשראי (בצ'קים – עד  2תשלומים בלבד)
לנרשמי נובמבר –  2תשלומים בכרטיס אשראי (בצ'קים – תשלום אחד בלבד)
**תאריך אחרון להרשמה בכל מקרה  ,10.11.17כפוף למקום פנוי!
*המחיר ביורו הוא לפי שער קנייה של העברות והמחאות*

תנאי ביטול הכנס:

יטופל לפי חוק הגנת הצרכן לביטולי חבילות נופש כדלהלן:
דמי ביטול/שינוי הזמנה לחבילות מקצועיות/חבילות נופש וכרטיסי טיסה לחו"ל
 .1מעל  21ימי עסקים לפני מועד הכנס  -דמי ביטול/שינוי בסך  20יורו בלבד (שהם דמי הרישום).
 21 .2עד  14ימי עסקים לפני מועד הכנס  -דמי ביטול בסך  60%לנוסע.
 .3פחות מ 14-ימי עסקים לפני מועד הכנס  100% -דמי ביטול לנוסע (מלבד מיסי נמל שיוחזרו).
*בפוליסת הביטוח ניתן לעשות ביטוח גם לסעיף ביטול נסיעה/כנס ,ואז ,גם ביטול מסיבותיכם יוחזר לכם ע"פ
תנאי הביטוח.

חשוב לזכור
בשנים האחרונות הפך הכנס לחלק חשוב בתוכניותיהם של רקדנים מכל רחבי הארץ.
יציאה לכנס חוויתי מסוג זה היא חלק חשוב בהתפתחותו של רקדן שנחשף כך למגוון סגנונות מחול ,
למגוון מורים ושיטות לימוד ,לחומרים שונים ,וכמובן יוצרת מפגש מרתק עם תלמידים מכל הארץ.

מומלץ לשריין מקום בהקדם!!
נשמח לראותכם בכנס,
יניב הופמן – מנהל מקצועי
שירי רפאל – רכזת ארגונית ,המרכז למחול חוצה גבולות
Paphos.convention@gmail.com

