
 

 
 טופס הרשמה לקורס טאיקו לייף

Name 
 שם מלא

 

Telephone 
 מספר נייד

 

Email 
 כתובת מייל

 

Course Name & Day 
 שם הקורס ויום

 

Comments 
 הערות

 

 
Please Note: 

1. Class WhatsApp groups will be formed to give information and notices 
2. Pictures and videos of the class may be posted on the Taiko Life Facebook page and website 
3. Classes are paid for in cash, and in advance (or at the first meeting). 
4. Classes may be cancelled in event of a Taiko Life Performance. Notification will be sent in advance 

and a make-up class will be scheduled at the end of the course  
5. Taiko Life Israel is not responsible for injury or accidents on the way to and from Taiko Life classes, 

and is not responsible for injury or accidents during class at the Taiko Life Studio. Taiko Life Israel is 
not responsible for loss or theft or damage to personal belongings at the Taiko Life Classes. 

 
 לתשומת לבך:

 קבוצת וואטסאפ כיתתי יתנהל על ידי המורה ע״מ להעביר מידע והודעות.1.

 תמונות וסרטונים של הכיתה יועלו מדי פעם על דף הפייסבוק והאתר של טאיקו לייף ישראל.2.

 תשלום על השיעורים יעשה מראש (במפגש הראשון) ובמזומן.3.

 יש מקרים של ביטול מפגש במקרה של מופע טאיקו לייף. במידה זו, מפגש משלים יתוכנן בסוף הקורס.4.
 טאיקו לייף לא אחראי על תאונה או פגיעה לנרשמים גם בדרך הלוך וחזור וגם במשך שהות בסטודיו או במשך5.

 שיעור. טאיקו לייף לא אחראי על כל נזק או אובדן שנגרם לרכוש הפרטי בסטודיו טאיקו לייף.
 

I understand and agree to the terms of Taiko Life Classes noted above 
 אני החתום מטה מבין ומסכים לנקודות שצויינו לעיל.

 
Signature__________________  חתימה                                       date  __________________תאריך 

 
 

PAYMENT  
 
Total Fee __________________________________ 
 
Date Paid __________________________________ 

 יש לשלם בצ׳ק או במזומן במפגש הראשון של הקורס
fee needs to be paid in full by bank check or cash on the first day of the course 

 


