המרכז 'אמנויות

טופס הרשמה 5שנת ה5ימו%ים תש"פ 2019/20
שם משפחה

תעו%ת זהות

שם פרטי

כתובת ומי4ו%

מ4ום עבו%ה

שם האב

ט5פון בבית

ז נ
מין

ט5פון ניי%

%ואר א45טרוני E-mail

ט5פון בעבו%ה

תאריך 5י%ה _________________________:ארץ 5י%ה ____________________________:שנת ע5יה___________________:

מורה בשבתון :כן5/א

אב4ש 5רשום אותי 45ורס/ים
שם ה4ורס

המורה

שם ה4ורס

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

המורה

הריני מאשר בחתימתי ש4ראתי את כ 5ההנחיות והפרטים הכ5ו5ים בטופס ההרשמה משני צ%%יו.
שם ושם משפחה__________________________________________________________ חתימה__________________________________
תש5ום בכרטיס אשראי
מס' הכרטיס:
גמר תו4ף_______________________
שם בע 5הכרטיס________________________ת.ז_______________________ .
5ה5ן פרטי כרטיס האשראי באמצעותו אש5ם שכר 5ימו%
עבור ה4ורסים א5יהם נרשמתי .אני מתחייב 5הו%יע ע 5כ5
שינוי במספר הכרטיס .שימוש בכרטיס שאינו ש5י ר 4עם
אישור מבע 5הכרטיס.
תאריך_______________________חתימת בע 5הכרטיס_________________

סמן ב X-את בחירתך את תש5ום %מי ההרשמה
ע"ס  130ש"ח
בתש5ום אח%
ניתן 5ש5ם
בכרטיס האשראי.
ב 6-תש5ומים
5תש5ום בכרטיס האשראי
סמנו X

מימון שכ" 5ע"י גוף מממן :מוס/%מפע4/5יבוץ
הגוף המממן_____________________________________________________כתובת______________________________________________ט__________________________'5
שם המאשר_________________________________________תפ4י%ו________________________________________________________________________________________
חתימה וחותמת המאשר והגוף המממן________________________________________________________________תאריך_________________________________

 .1את טופס ההרשמה ניתן וע%יף 5ש5וח בפ4ס 5מס' 077-5653738
או 5סרו 4ו5החזירו 5מייBracha@kinneret.ac.il 5
או ב%ואר רגי5 5כתובת :המכ55ה הטכנו5וגית כנרת ,המרכז 5אמנויות ,צמח.15132 ,
 .2טופס הרשמה ב5תי חתום ע"י הת5מי5 %א יאושר.

הנחיות ,הסברי ותנאי כלליי להרשמה
 .1כללי
א .טופס ההרשמה מהווה כתב התחייבות לתשלו שכר הלימוד וקיו הנהלי המפורטי בו.
ב .הנהלת המכללה תקפיד לשמור על תכניות הלימודי וגובה שכר הלימוד המתפרסמי
בפרסומי המכללה ,אול נשמרת לה הזכות לשנות על פי שיקול דעתה ,תכנית הקורסי,
שמות המרצי ,מערכת השעות וימי הלימוד ,וכ גובה שכר הלימוד בהתא להתייקרויות
ולנסיבות.

 .2דמי הרשמה:
א .דמי ההרשמה למכללה יהיו  , ! 130ישולמו בכרטיס אשראי או במזומ ,בעת ההרשמה.
ב .דמי ההרשמה הינ חד פעמיי עבור שנת לימודי אחת ואינ מוחזרי מלבד כאשר לא
נפתח קורס אליו נרש התלמיד.

 .3תשלו שכר הלימוד
א .תשלומי שכר הלימוד יבוצעו באמצעות כרטיס אשראי ,או במזומ בעת ההרשמה
ובכפו" לתנאי.
ב .פריסת התשלומי תהא עד שישה תשלומי ללא הפרשי הצמדה ,בתו #שנת הלימודי.

 .4הפסקת לימודי והחזרי שכ"ל.
א .פרש התלמיד מקורס אליו נרש ,יודיע על כ #ה בע"פ וה בכתב למנהלת המרכז לאמנויות
)כולל תארי #ע"ג המכתב(.
ב .החזרי שכ"ל:
 .1הודיע התלמיד על הפסקת לימודיו מיד לאחר שני השיעורי הראשוני – יחויב בדמי
הרשמה בלבד .מעבר לכ #יחויב במלוא שכ"ל.
 .2בקשות חריגות להחזר שכ"ל יופנו בכתב אל הנהלת המכללה אשר תדו בכל בקשה לגופה.

 .5מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית עפ"י התחייבות זו ו/או עפ"י די ,במקרי שיפורטו
להל תהיה הנהלת המכללה זכאית לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לבצע הנהלי
הרשומי מטה .כול או מקצת:
א .א התלמיד לא ישל תשלו כלשהו במלואו או במועדו תהיה המכללה זכאית להפסיק מיד
וללא הודעה מוקדמת ,את לימודיו ,מבלי שההפסקה תפגע בחובותיו לשל את מלוא שכר
הלימוד.
ב .קבלת שיקי כאמצעי תשלו רק באישור הנהלת המכללה  .שיקי דחויי שלא יכובדו ע"י
הבנק יחויבו בנוס" לאמור בפסקה )א( לעיל ,בעמלת טיפול בשיק חוזר ,כפי שנקבע ע"י
הנהלת המכללה.

המכללה הטכנולוגית כנרת ע"ש אלפרי בעמק הירד  ,ד.נ עמק הירד  ,צמח  ,15132טל ,04 6653738 .פקס077 5653738 .

