קוד לבוש 2019 – 2020
קבוצה
גיל רך

❖
❖
❖
❖

❖

קלאסי
כיתות א – ב

❖
❖
❖
❖
❖
❖

בגד גוף שחור כתפיות ספגטי (לא  Xבגב)
בגד גוף דגם  6907בצבע לבנדר
חצאית  RADדגם  CR5110בצבע לבנדר
גרביון משולב לבן
נעלי בלט באני הופ בצבע ורוד
בחורף חולצת מעטפת בצבע
שחור/לבן/ורוד
רשת שקופה +סיכות סבתא

❖
❖
❖
❖
❖
❖

בגד גוף שחור כתפיות ספגטי (לא  Xבגב)
בגד גוף דגם  5407בצבע בורדו
חצאית  RADדגם  CR5110בצבע בורדו
גרביון משולב לבן
נעלי בלט בצבע ורוד גוף דגם 205
בחורף חולצת מעטפת בצבע שחור
רשת שקופה  +סיכות סבתא

❖

קלאסי
כיתות ג  -ד

❖

קלאסי
כיתות ה – ו

קלאסי
כיתות ז – ח

❖ בגד גוף שחור כתפיות ספגטי (לא  Xבגב)
❖ בגד גוף דגם  5407בצבע כחול רויאל
❖ חצאית  RADדגם  CR5130בצבע כחול רויאל
❖ גרביון משולב לבן
❖ נעלי בלט מפוצלות עור/בד בצבע ורוד
❖ בחורף חולצת מעטפת בצבע שחור
❖ רשת שקופה  +סיכות סבתא
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ג'אז  /מודרני

ציוד נדרש
בגד גוף  +חצאית בצבע ורוד בייבי
נעלי בלט באני הופ בצבע ורוד
גרביון לבן
בחורף חולצת מעטפת בצבע ורוד
גולגול סרוג ורוד  +סיכות סבתא

בגד גוף שחור לבחירתכן
בגד גוף דגם  M201LDבצבע אדום
חצאית  RADקשירה דגם  CR5130בצבע
אדום
גרביון משולב לבן
נעלי בלט מפוצלות עור/בד בצבע ורוד
בחורף חולצת מעטפת בצבע שחור
רשת שקופה  +סיכות סבתא

❖ בגד גוף שחור לבחירתכן
❖ טייטס ארוך שחור
גולגול או רשת שקופה  +סיכות סבתא

תמונה להמחשה בלבד

חטיבה
כיתות ז  -ט

תיכון
כיתות י  -יב

❖
❖
❖
❖
❖

בגד גוף שחור לבחירתכן
חצאית  RADדגם  CR5130בצבע שחור
גרביון משולב לבן
נעלי בלט מפוצלות עור/בד בצבע ורוד
בחורף חולצת מעטפת בצבע שחור
❖ רשת שקופה  +סיכות סבתא

❖
❖
❖
❖
❖

בגד גוף שחור לבחירתכן
חצאית  RADדגם  CR5130בצבע שחור
גרביון משולב לבן
נעלי בלט מפוצלות עור/בד בצבע ורוד
בחורף חולצת מעטפת בצבע שחור
רשת שקופה  +סיכות סבתא
❖

את המוצרים ניתן להשיג בישראדאנס )( Isradance
בכתובתנו רחוב הרקון  10הוד השרון
טלפון 09-7435015
שעות פתיחה :ימים א'-ה' 10:30-19:00
יום ו' 09:00-14:00

