תנאיי הרשמה והשתתפות בקורס תפירה
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הרשמה ,עלויות ותנאיי התשלום :
ההרשמה נעשית לפני תחילת הקורס לפי עלות הקורס המלאה הנקבעת בסילבוס.
תהליך הרשמה מורכב מ 2 -פעולות :
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תשלום בפועל או מסירת הבטחת התשלום (צ'קים או פרטי אשראי).



עיון בסילבוס ,חתימה על תנאיי ההרשמה שלהלן והתאריכים של הקורס שעליו נרשמים.



ניתן לחתום על תנאיי ההשתתפות ,באחת משתי הדרכים הבאות :
o

חתימה במקום (להלן" :הרשמה ישירה")

o

אישור במייל או בהודעת וואטסאפ (להלן" :הרשמה טלפונית").

מדיניות ביטולים:
הנרשם רשאי לבטל את ההרשמה תוך  14ימים אחרי החתימה ,בתנאי שהביטול נעשה :


לא פחות מ  14ימי עבודה לפני תאריך תחילת הקורס (במקרה של הרשמה ישירה)



לא פחות מ  2ימי עבודה לפני תאריך תחילת הקורס (במקרה של הרשמה טלפונית)

החזר כספי יינתן לנרשם בניכוי דמי ביטול בשיעור של  5%מעלות הקורס המלאה או ( ₪ 100הנמוך בניהם).
במידע ושונה תאריך הקורס או שעת הקורס אחרי הרשמה ,הנרשם יקבל הודעה מראש ובאפשרותו יהיה לבטל
הרשמה ללא דמי ביטול או לאשר את השינוי ולהישאר רשום (עם כול ההתחייבויות).
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היעדרות והשלמות :


במידה ונבצר מהמשתתף להופיע לשיעור ,יוכל לקבל שיעור השלמה באחת מהקבוצות האחרות שפעילות
בסדנה ,בתנאי שהודיעה על אי הגעה לפחות  48שעות לפני תחילת המפגש במייל או מסרון בלבד (ראה סעיף
"מסירת הדעות") .ההודעות טלפוניות או בעל-פה למורה לא מתקבלות.



תאום מפגש השלמה באחריות המשתתף .יש לתאם השלמה עם בוריס.



כמות ההשלמות הנצברות לא יכולה לעבור  1/4מכמות המפגשים בקורס.



אין החזר כספי עבור השלמות שלא נוצלו.



במידה ותואם מועד השלמה ומכל סיבה שהיא המשתתף לא הגיע ללא הודעה  48שעות מראש (ראה סעיף
"מסירת הדעות ") ,יחשב שיעור זה כאילו נעשתה בו השלמה.



שימו לב ,הסימון של נוכחות יעשה בהתאם לתאריכים של הקורס וכל עוד לא הודיע המשתתף על היעדרות
בהתאם לכללי "היעדרות והשלמות" לעיל .כלומר ,מי שלא מודיע על ההיעדרות כלל ,תסומן לו נוכחות.

072-2122434

info@ha-sadna.co.il

הסדנא בכיכר

תנאיי הרשמה והשתתפות בקורס תפירה(המשך)
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מסירת הודעות :




הודעה על אי הגעה לשיעור מתקבלת רק באחת משתי הדרכים :
o

במייל ( ha-sadna@012.net.ilיש לוודא הגעת המייל)

o

מסרון (הודעת לוואטסאפ או .050-4581983 :)SMS

הודע שנמסרה בעל פה למורה לא תיחשב!!!

קראתי והבנתי את כל התקנון " תנאיי השתתפות בחוג תפירה"
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תאריך .................................................................................
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