חוזה הרשמה לקורס פסיכומטרי ב "בית הספר של יניב טלמור בע"מ"
פרטי התלמיד
שם משפחה ___________________ שם פרטי ____________________
מספר ת.ז ____________________ .תאריך לידה __________________
כתובת ____________________________________________________
טלפון נייד ______________________
דוא"ל _____________________________________________
מועד הבחינה___________________ :
מועד פתיחת הקורס__________________ :קורס בוקר/קורס ערב
להלן תנאי ההרשמה לקורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית (להלן" -הקורס") ב "בית הספר של יניב טלמור
בע"מ" (להלן" -בית הספר") .אנא קראו בעיון לפני החתימה.
 .1תנאי הלימוד בקורס:
א .הקורס מורכב מהרצאות פרונטליות במסגרת כיתתית ,תרגול בספרי ההכנה הייחודיים מטעם בית
הספר ובמערכת הלמידה באתר.
ב .בית הספר מתחייב כי כיתת הלימוד תכיל עד  30תלמידים.
ג .הקורס יכיל  24מפגשים בני  5שעות לימוד כל אחד ,בסך הכל  120שעות (השוות ל  160שעות
אקדמיות).
 .2מועדי הקורס וקיומו :
א .התלמיד נרשם לקורס פסיכומטרי בתאריך ובמועדים הרשומים לעיל .לידיעתך ,ימים נוספים או
אחרים ייתכנו בהתאם לפעילויות בביה"ס והתקדמות הקורס.
ב .היה ומסיבה כלשהי ,בטרם תחילת הקורס ,שונה מועד פתיחת הקורס או שעות הקורס למועדים או
שעות שאינם נוחים לתלמיד ,רשאי התלמיד לבטל את הרשמתו לקורס תוך  72שעות מרגע היוודע
דבר השינוי .ביטול הקורס ע"י התלמיד לפי סעיף זה יזכה את התלמיד בהחזר כספי מלא בעד כל
הסכומים ששולמו על ידו למכון .ביטול ההרשמה לקורס לפי סעיף זה מצטרף ליתר תנאי הביטול
המפורטים בסעיף .4
ג .מובא לידיעת התלמיד כי לקראת סוף הקורס יתקיים מרתון למידה .במועד זה ייתכן שינוי בשעות
הלמידה ,כולל למידה בימים נוספים ו/או שונים מימי הקורס הרגילים .המכון יודיע לתלמיד על כל
שינוי כזה בהקדם.

 .3מחיר הקורס ותנאי התשלום:
המחיר עבור קורס הפסיכומטרי הינו ______ .₪


המחיר כולל את ההרצאות ,את חומרי הלימוד המודפסים מטעם המכון וגישה לאתר האינטרנט
והאפליקציה המכילים את מערכת הלמידה.



התשלום יתבצע באמצעי התשלום הבאים :פיקדון חיילים משוחררים ,מזומן ו/או תשלום בכרטיס
אשראי ו/או תשלום בצ'ק .ניתן לחלק את הסכום ל  10תשלומים לכל היותר.



בעת ההרשמה ישלם הנרשם  300שקלים דמי רישום בעבור ספרי ההכנה והגישה לאתר האינטרנט של
המכון.



למען הסר ספק – במידה ויבטל הנרשם את הרשמתו לקורס לא יוחזרו לו דמי הרישום.



התשלום המלא בעד הקורס יוסדר עד  30יום מיום ההרשמה ,ולא יאוחר משבוע לפני מועד תחילת
הלימודים.



במידה ואחד התשלומים או יותר לא ייפרעו ,המכון יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של תלמיד
בקורס לאלתר.



יש לציין כי חובת ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית חלה על התלמיד ומחיר הקורס אינו כולל את
דמי ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית.

 .4ביטול ההשתתפות בקורס:


ביטול ההשתתפות ללא דמי ביטול ,למעט דמי ההרשמה ,אפשרי עד  30ימים לפני תחילת הלימודים.



ביטול מתום  30ימים לפני תחילת הקורס ועד תחילת הקורס – דמי ביטול של  10%מעלות הקורס.



ביטל התלמיד את השתתפותו בקורס כאמור ,ישיב ,ללא דיחוי ,למכון את החומרים שקיבל ממנו
כשהם ללא שימוש.



לא הוחזרו החומרים ,או שנעשה בהם שימוש ,ישלם התלמיד למכון את הסכום בגינם לפי המחירון
המפורסם באתר האינטרנט .www.yanivtalmor.co.il



ביטול עד מפגש  – 8כנגד דמי ביטול בסכום של  40%מהמחיר הכולל ,בתוספת מחיר חומרי הלימוד
לפי המחירון המפורסם באתר האינטרנט .www.yanivtalmor.co.il



לאחר מפגש  – 8לא יהיה התלמיד זכאי להחזר כספי כלשהו.



נסיבות חריגות -על אף האמור לעיל ,תלמיד יהיה רשאי לבטל את הקורס ולקבל החזר כספי עקב
נסיבות חריגות שהתלמיד לא יכול היה לצפות אותן בעת הרשמתו לקורס והן:
א .בעיה בריאותית קשה אשר לא הייתה ידועה לתלמיד בעת הרשמתו לקורס ומונעת את המשך
השתתפותו בקורס .על הבקשה להיות מלווה באישור רפואי.
ב .פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה בזמן הקורס או מחלה קשה של קרוב משפחה מדרגה
ראשונה אשר לא הייתה ידועה לתלמיד בעת הרשמתו לקורס.
ג .על הבקשה להיות מלווה באישור מתאים.



ביטול הקורס ייעשה ע"י הודעה בכתב של התלמיד המפרטת את נסיבות הביטול.



ההודעה תועבר לדואר אלקטרוני שכתובתו info@yanivtalmor.co.il



על התלמיד לוודא טלפונית שהודעת הביטול נתקבלה ע"י המכון.

 .5דחיית הקורס:
תלמיד אשר מעוניין לדחות את השתתפותו בקורס למועד אחר ,יבטל את הרשמתו לקורס לפי סעיף  4לעיל
ויירשם מחדש.
 .6מוקד שירות לקוחות:
בכל בעיה או הערה ניתן לפנות למוקד הלקוחות של המכון שמספרו.0722411454 :
 .7התנהגות הולמת:
התלמיד מתחייב להתנהג בצורה ההולמת את היותו במוסד לימודי וכן להישמע להוראות המורה
וההנהלה .היה ותלמיד הפר סעיף זה שוב ושוב ,ולאחר שהוזהר ,המכון רשאי לסיים את השתתפותו של
התלמיד בקורס לאלתר ללא כל החזר כספי.
 .8סמכות שיפוט :לבתי המשפט בחיפה תהיה הסמכות הבלעדית בכל עניין הנוגע לקיומו של הסכם זה.

שם התלמיד_________________________ :

מספר ת"ז _______________________

חתימה_________________ :
תאריך ____________________

נספח לחוזה:
אני מסכים/מה בזאת לקבל מידע ,עדכונים ודברי פרסומת באמצעות הדוא"ל ,דואר ומסרונים.
חתימה_______________________ :

