 .1סמן ב × -את האפשרות המתאימה.
 .2נא הקפד לחתום על ההצהרה בסוף בטופס.

טופס ההרשמה
פרטי הקורס:
שם הקורס

עלות

מסלול:
בוקר

תאריך

פרטי הנרשמ/ת
שם פרטי

שם משפחה

רחוב

מספר

טלפון

נייד

ערב

שישי

תעודת זהות
עיר/ישוב

מיקוד

טלפון בעבודה

דואר אלקטרוני )כתובת אימייל(
אני מאשר לקבל מידע אודות קורסים וימי עיון נוספים וכן חומר מקצועי מאפיקי המדיה השונים )פקס ,מייל SMS ,ודואר( על פי
הנתונים שמסרתי במסמך זה
השכלה
מספר שנות לימוד

תעודה

מקום עבודה
שם מקום עבודה

תחום עיסוק/תפקיד

אמצעי תשלום ) -סמנ/י(
כרטיס אשראי
מזומן
סוג כרטיס אשראי
שם בעל הכרטיס

המחאות
מס’ כרטיס
תעודת זהות

תוקף
מס’ תשלומים

לפקודת המרכז הישראלי ללימודי מקצועות ההדברה
*הערה :התשלום הינו הוצאה מוכרת לחברות.

הנני מאשר/ת שקראתי והסכמתי לתקנון המכללה ומתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד כנדרש
שם מלא_________________ חתימה_________________ תאריך _________________
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תשלום ע"י החברה:
שם החברה ________________________ :חתימה וחותמת החברה________________________ :
תנאי תשלום ________________________:איש קשר לתשלום____________ :
טל’ איש קשר____________:
•בחתימה זו החברה מתחייבת לשלם את שכר הלימוד עבור התלמיד הרשום בזאת.

נהלי הרשמה ותשלום
 .1פתיחת הקורס מותנת במספר נרשמים מינימאלי ) מספר הנרשמים יקבע לגבי כל קורס(.
 .2מספר המקומות המקסימאלי בכל קורס מוגבל ומשתנה מקורס לקורס.
 .3סטודנט העומד בדרישות הפדגוגיות יהיה זכאי לתעודות או אישור על הגמר.
 .4הסטודנט יצרף על פי דרישת הקורס את עותקי התעודות המעידות על השכלה פורמאלית ומקצועית.
 .5להנהלת המכללה תהיה הזכות להחליט על הפסקת לימודים של סטודנט מסיבה של אי עמידה בדרישות הפדגוגיות או
המשמעתיות.
 .6נהלי הרשמה :התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ,המחאות ומזומן.
 .7תנאי תשלום:
א .הסטודנט מתחייב לשלם את מלוא שכר הלימוד לפני תחילת הלימודים בקורס.
ב .הסטודנט לא יהיה זכאי לבטל המחאה או תשלום כרטיס אשראי ,ששולם על חשבון שכר הלימוד אלא אם קיבל
היתר מהנהלת המכללה.
 .8ביטול השתתפות:
א .על מנת לבטל את ההשתתפות בקורס ,יש לחתום על טופס בקשת ביטול בלבד ,הנמצא במשרדי המכללה.
ב .הודעת ביטול תכנס לתוקפה לצורך ביטול חיוב דמי השתתפות בקורס כדלקמן:
הודעת הביטול תיחתם במזכירות המכללה עד  30יום לפני מועד פתיחת הקורס ותחייב את הסטודנט בעלות דמי
השתתפות ע"ס  .₪ 600הודעת ביטול שתיחתם במזכירות המכללה עד  14ימים לפני מועד פתיחת הקורס תזכה את
הסטודנט ב 75% -משכר הלימוד המלא.
ג .אין החזר כספי כאשר הודעת הביטול היא במועד מאוחר מ 14-ימים לפני תחילת הקורס ,או במהלך הלימודים.
 .9הקפאת קורס:
המכללה אינה מאפשרת הקפאת קורסים ,למעט במקרים ייחודיים בהם הקפאת הקורס אושרה ע"י הנהלת המכללה.
 .10הנהלת המכללה רשאית להחליט על שינויים במועדי פתיחת הקורס בשל מספר הנרשמים או בשל אילוצים אחרים.
במקרה זה תימסר הודעה טלפונית לנרשמים.
 .11שינויים או ביטולים ידועים מראש בקורס ימסרו באחת מן הדרכים הבאות :באמצעות פרסום ,ע"י המרצה בהודעה
מוקדמת ,באמצעות דף קשר למשתתפים ובהודעה טלפונית.

התחייבות התלמיד:
שם פרטי ____________:שם משפחה ____________ :תאריך ____________:חתימה____________:
•בחתימה זו התלמיד מתחייב לשלם את מלוא שכר הלימוד והוא מאשר שעליו לעמוד בהנחיות ודרישות הקורס.

תאריך ____________ חתימת הסטודנט ____________
הטופס נכתב בלשון זכר מטעמי נוחיות .בכל מקום בו מוזכר לשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה.
יש לפקסס טופס הרשמה זה לפקס מס' 08-9766634:טל’ ישיר*2839 :
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