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טופס הרשמה
תנאי הלימודים בסטודיו  - Aמכללה למקצועות האופנה והתפירה
 .1שכר לימוד ומדיניות החזרת כספים
א .שם הקורס _________________ :מחיר הקורס ( ₪ _______ :כולל דמי הרשמה בסך  15%ממחיר הקורס).
ב .ביטול הרישום ייעשה בהודעה בכתב שתימסר למכללה ( 14ארבעה עשר) ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס.
במקרה כאמור ,תחזיר המכללה את שכר הלימוד ששולם בפועל עבור אותו קורס ,בניכוי דמי ההרשמה.
ג .לא יינתן החזר כספי כלשהו במקרה שהודעת הביטול תתקבל פחות מ 14 -ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס.
ד .לא יינתן החזר כספי כלשהו בתום  14ימים מיום חתימת טופס הרשמה זה.
ה .דמי הרשמה בסך השווה ל 15% -ממחיר הקורס לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול ע"י הסטודנט ,בכפוף לכל דין.
בחתימתי להלן הנני מאשר/ת כי קראתי ,הבנתי ואני מסכים/מה לתוכנו של סעיף זה _____________.
ו.
 .2תנאים כלליים
א .פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המכללה.
ב .המכללה רשאית לדחות את מועד פתיחת הקורס (מבלי לשנות את היום והשעה המתוכננים) ו/או לבטל את
הקורס ככל ולא יהיה מספר מינימלי של נרשמים.
ג .דחיית מועד פתיחת הקורס בחודש ימים ומעלה או ביטולו תזכה את הסטודנט במחיר הקורס ששולם בפועל
ובמלוא דמי ההרשמה  ,ובלבד שבמקרה של דחייה מסר הסטודנט למכללה הודעת ביטול בכתב תוך  7ימים
מיום שנמסרה לו הודעה טלפונית בדבר הדחייה.
ד .אי השתתפות בשיעורים במהלך הקורס אינה מזכה את הסטודנט בהחזר שיעורים או כסף.
ה .אי תשלום מחיר הקורס ,כולו או חלקו ,יזכה את המכללה ,בנוסף לזכותה לדמי ההרשמה כאמור לעיל
ולזכויותיה על פי כל דין ,באפשרות להפסיק את השתתפות הסטודנט בקורס ולתבוע את כל נזקיה.
 .3זכויות יוצרים וסודיות
א .בחתימתו ע ל טופס זה נותן הסטודנט את הסכמתו המלאה והבלתי חוזרת למכללה או מי מטעמה לעשות ,בכל
זמן שהוא (לרבות לאחר סיום לימודיו) ,שימוש בשמו ,תמונתו ,עבודותיו ופרי יצירותיו בקורס ,ללא הגבלה או
תמורה כלשהי על פי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,שימוש זה יכול
וייעשה באתר האינטרנט של המכללה ,חומר שיווקי ,מודעות ופרסומים במדיות השונות ,תצוגות אופנה וכו'.
ב .מובהר לסטודנט כי שיטות הלימוד ,החומר הנלמד ,הגזרות וכו' הינם קניינה הבלעדי של המכללה והוא מתחייב
בזאת באופן סופי ומוחלט שלא להעבירם ו/או למסרם ,בדרך כלשהי לצד ג' כלשהו.
ג .חתימת הסטודנט מהווה אישור הצטרפות למועדון הלקוחות ולקבלת עדכונים שוטפים ב  SMSובדוא"ל.
 .4פרטים אישיים:
שם משפחה __________ :שם פרטי ________ :מס' ת.ז _____________ :תאריך לידה_____________ :
כתובת ___________________________ :טל' בבית ______________ :נייד___________________ :
דואר אלקטרוני ____________________ :צורת הפנייה לסטודיו ____________________________ :A
 .5פרטי הקורס:
ערב  /בוקר בימים __________ :בשעות ___________________ :ערכת תפירה____________ :
 .6אופן התשלום:
אופן התשלום _____________ :מס' תשלומים ____________ :ללא ריבית  /קרדיט
סוג כרטיס _______________ :מס'____________________________________ :תוקף.________:
*חתימת התלמיד על מסמך זה כמוה כהודעה על קבלת תנאי הלימוד והתחייבות לשלם את תמורת הלימודים.
תאריך________________ :
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חתימה.__________________:
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