טופס הרשמה לשנת הלימודים – תשפ"א המרכז לאמנויות כנרת
תאריך הרשמה____________
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
תודה שבחרת ללמוד אתנו .טופס זה על ההנחיות הכלולות בו ,מהווה כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד וקיום שאר
הנהלים המפורטים בו .תקנון הלימודים מפורט בהמשך ,לפני מילוי הטופס יש לקרוא את הנחיות במלואן.

פרטיים אישיים:
מספר תעודת זהות

שם משפחה

כתובת מגורים

ת.ד.

שם פרטי

יישוב

מיקוד
ז

טלפון נוסף

טלפון נייד

תאריך לידה

נ
מין

@
כתובת דואר אלקטרוני

אבקש לרשום אותי לקורס/ים (יש לציין שם מרצה ,שם הקורס ושעת הלימוד):
_________________________________.3 _______________________________.2 ________________________________.1
_________________________________.6 _______________________________.5 ________________________________.4
_________________________________.9 _______________________________.8 ________________________________.7

הנחיות ,הסברים ותנאים כלליים להרשמה
כללי
א .טופס ההרשמה מהווה כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד וקיום הנהלים המפורטים בו.
ב .קיום הלימודים בקורסים מותנה בהנחיות משרד הבריאות בצו בריאות העם והמכללה תפעל על פיהם.
ג .פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.
ד .הנהלת המכללה תקפיד לשמור על תכניות הלימודים וגובה שכר הלימוד המתפרסמים בפרסומי המכללה ,אולם
נשמרת לה הזכות לשנות על פי שיקול דעתה ,תכנית הקורסים ,שמות המרצים ,מערכת השעות וימי הלימוד ,וכן גובה
שכר הלימוד בהתאם להתייקרויות ולנסיבות.
ה .מחיר הקורס /מסלול אינו כולל חומרים ו/או ציוד ו/או נסיעות ו/או כניסה למוזיאונים אלא אם נכתב אחרת.
ו .יתכנו שינויים במיקום סדנאות צורפות וקרמיקה במהלך שנת הלימוד.
דמי הרשמה:
א .בעת ההרשמה יגבו דמי הרשמה בסך  130₪באמצעות כרטיס אשראי.
ב .דמי ההרשמה הינם חד פעמיים עבור שנת לימודים אחת ואינם מוחזרים ,מלבד כאשר לא נפתח הקורס אליו נרשם
התלמיד.
תשלום שכר הלימוד:
א .תשלומי שכר הלימוד יבוצעו באמצעות כרטיס אשראי המצוין על גבי הטופס .הגביה תתבצע סמוך לפתיחת הקורס
ורק לאחר הודעה על פתיחת הקורס.
ב .פריסת שכר הלימוד תהא עד שישה תשלומים ללא הפרשי הצמדה ,בתוך שנת הלימודים.
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הפסקת לימודים והחזרי שכ"ל:
.1

תלמיד המחליט להפסיק את לימודיו מחויב להודיע על כך בכתב למנהלת המרכז לאמנויות (כולל תאריך ע"ג
המכתב) .המועד הקובע את הפסקת הלימודים הוא יום קבלת ההודעה בכתב במכללה .הודעה בעל-פה לא
תיחשב כביטול רשמי.

החזר שכר לימוד:
.1

הודיע התלמיד על הפסקת לימודיו מיד לאחר שני השיעורים הראשונים – יחויב בדמי ההרשמה בלבד.
מעבר לכך יחויב במלוא שכר הלימוד.

.2

בקשות חריגות להחזר שכ"ל יופנו בכתב אל הנהלת המכללה אשר תדון בכל בקשה לגופה .לבקשה יש לצרף
מסמכים ואישורים רלוונטיים ,המעידים על המפורט בפנייה.

נוכחות בקורסי תעודה :
זכאות לתעודת סיום בקורס תינתן לתלמידים שישנה נוכחות חובה של  80%לפחות והגשת כל המטלות בקורס.

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית עפ"י התחייבות זו ו/או עפ"י דין ,במקרים שיפורטו להלן תהיה הנהלת המכללה
זכאית לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לבצע הנהלים הרשומים מטה .כולם או מקצתם:
א .אם התלמיד לא ישלם תשלום כלשהו במלואו או במועדו תהיה המכללה זכאית להפסיק מיד וללא הודעה מוקדמת,
את לימודיו ,מבלי שההפסקה תפגע בחובותיו לשלם את מלוא שכר הלימוד.
ב .תשלום בשובר בבנק הדואר כאמצעי תשלום רק באישור הנהלת המכללה .
הצהרת תלמיד:

.1

הנני מצהיר בזאת שכל הפרטים האישיים אשר נרשמו בטופס מלאים ומדויקים והנני מתחייב להשלימם
ולעדכנם עפ"י הצורך.

 .2אני מתחייב לשלם למכללה על פי הנהלים והתעריפים של מדור שכר הלימוד כפי שמפורסמים בדף זה
 .3אני מקבל עלי את כל נהלי המרכז לאמנויות הכתובים מעלה ומתחייב לפועל על פי הם.
 .4מביע את הסכמתי לקבל הודעות שישלחו מטעמו באמצעים כגון דואר אלקטרוני או מסרונים.
 .5ידוע לי כי ביטול ההרשמה יתקיים בהודעה מסודרת למנהלת המרכז לאמנויות באמצעות דוא"ל/פקס.
 .6ידוע לי כי פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.
שם מלא_______________________________ תאריך ________________ חתימה _________________

אמצעי תשלום:
פרטי המשלם:
עסקת תשלומים רגילה
מס' כרטיס אשראי:
מס' ת"ז:

תוקף :
שם בעל הכרטיס:

 3ספרות בגב הכרטיס __________

חתימת בעל הכרטיס:

יש לציין את מס' תשלומים (מ ____________ :)1-6
אני מתחייב להודיע על כל שינוי במספר הכרטיס ,או תוקפו.

את הטופס המלא והחתום יש להחזיר לידי ליאת מק – דוא"ל  liat.meck@kinneret.ac.ilאו פקס 077-5653738
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