
                      2017ספטמבר ל 13-17   סמינר טאי צ'י עם מאסטר צ'ן בינג  

 www.taliakav.com           taliakav8@gmail.com859506          -523-+972         Talia Chen Tai Ji           טליה צ'ן טאי צ'י

 陈炳太极院以色列      רשמית של האקדמיה לטאי צ'י של מאסטר צ'ן בינג בישראלה הנציגה

 

http://www.taliakav.com/
mailto:taliakav8@gmail.com


                      2017ספטמבר ל 13-17   סמינר טאי צ'י עם מאסטר צ'ן בינג  

 www.taliakav.com           taliakav8@gmail.com859506          -523-+972         Talia Chen Tai Ji           טליה צ'ן טאי צ'י

 陈炳太极院以色列      רשמית של האקדמיה לטאי צ'י של מאסטר צ'ן בינג בישראלה הנציגה

 

 השיעורים: לוחלגבי והארות הערות 

  תרגילי הרפיה והכנת הגוף לתרגול.סדרת  = (放松功) "פנג סונג גונג"תרגול בסיס  .1

 "."עמידת עמודמתורגם לעתים גם כ- (站桩ז'אן ז'ואנג ) " =עמידהבסיס "תרגול  .2

ב אך ייתכנו שינויים בהתאם להרכ 16-35מתייחס למקטעים  ( Lao Jia Yi Lu )הראשונה של התבנית  "שניחלק " .3

 הקבוצה ולהתקדמות במהלך הסמינר.

 בעבר פושינג הנדס בשתי ידיים.ותרגלו לתלמידים שלמדו  מתאים *"מתקדמים"פושינג הנדס שיעור  .4

שיקולים מקצועיים של מספר נרשמים לשיעור,  למשתנים כגון:ים בהתאם יתכנו שינויים בתכנים ובמיקום השיעור .5

הצוות המארגן מתחייב להודיע לנרשמים על כל שינוי בתכנית וכיו"ב.   ם, אילוצי מזג אוויר, תנאים ביטחונייהמאסטר

 הסמינר בהקדם האפשרי. 
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 אופן ההרשמה: 

 בקישור הבא: משותף  הרשמה מקוונת דרך קובץ גוגל

https://goo.gl/forms/qlCxJcJHvKKKRVQu2 

 אמצעי תשלום:

 / צ'ק / העברה בנקאיתמזומן 

 אופן התשלום: 

 התשלום.  לגבי מועד ומקום גבייתטלפונית או דרך הדואר האלקטרוני ניצור עמכם קשר  אנו המקוונת לאחר ההרשמה

 ביטול: נהלי

 .החזר מלא -ממועד תחילת הסמינר  חודשביטול עד . 1

 .דמי ביטול 10%ייגבו  –ביטול במהלך החודש שלפני תחילת הסמינר ועד שבוע לפני תחילתו . 2

 .דמי ביטול 30%  ייגבו–שלפני תחילת הסמינר ועד יום תחילת הסמינר  השבועביטול במהלך . 3

 .החזראין  –ביטול במהלך ימי הסמינר . 4

 בישראל. של מאסטר צ'ן בינג תלמידתו ונציגת האקדמיה לטאי צ'י - טליה קול, ניתן לפנות נוספת בכל שאלה

 www.taliakav.comאתר:  / taliakav8@gmail.com מייל:  / 3859506-052טלפון: 

 נשמח לראותכם 
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