תנאיי השתתפות בחוג תפירה
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הרשמה ,עלויות ותנאיי התשלום :
ההרשמה נעשית לפי תקופת ההשתתפות (המסלול) שמחושבת לפי כמות המפגשים שעליהם נרשמים מראש (ולא
לפי חודש קלנדרי) .טבלת המסלולים :

שם
המסלול

כמות המפגשים
(תקופת השתתפות)

שנתי
חצי שנתי
רבעוני
חודשי
ללא התחייבות

48
24
12
4
1

עלות כוללת
על כול תקופת
השתתפות
₪3,840
₪2,160
₪1,200
₪480
₪150

עלות
המפגש

תשלומים
(צ'קים מראש)

₪80
₪90
₪100
₪120
₪150

12
6
3
1
1



העלויות כוללות מע"מ



עלות החוג אינה כוללת בד לתפירת בגד ,כן כוללת בד לדוגמאות ונייר לגזרות.



התשלום הוא באמצאות צ'קים מראש ,פעם בחודש ,לפי המסלול (ראה טבלה).



מועד התשלום :מסירת צ'קים תיעשה במפגש ראשון של תקופת השתתפות.



הבהרה על התשלום :כאמור ,התשלום הוא תשלום מראש ,במספר תשלומים ,עבור המסלול ,ולא על המפגשים
בחודש בפועל .כל שיק יפדה בתחילת החודש המתאים ,בין אם התקיימו כל המפגשים ,חלק מהמפגשים ,או לא
התקיימו מפגשים כלל באותו החודש .כלומר אם בחודש יהיו פחות מ 4-מפגשים ואפילו לא יהיו מפגשים כלל,
הצ'ק יפדה .מועד פדיון השיק לא ישפיע על כמות השיעורים ,ובכל מקרה תוכל להשתתף במספר שיעורים כפי
שנקבע במסלול שבחרת.
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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.



ההשלמות שלא בוצעו במשך תקופת התשלום יכולות לעבור לתקופת התשלום הבאה ,או במקרה של סיום
השתתפות ,להישאר בתוקף לתקופה זהה לתקופת התשלום (חודש ,רבעון ,חצי שנה או שנה).



כמות ההשלמות הנצברות לא יכולה לעבור  1/6מכמות המפגשים בתקופת התשלום.



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 להרשמה מראש למסלול וכל עוד לא הודיע המשתתף על העדרות
בהתאם לכללי "היעדרות והשלמות" לעיל .כלומר ,מי שלא מודיע על ההיעדרות כלל ,תסומן לו נוכחות.

072-2122434

info@ha-sadna.co.il

הסדנא בכיכר
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ביטול שיעור ,הקפאה ,קיצור תקופת ההשתתפות :


במידע ובוטל השיעור על ידינו ,תקופת התשלום מתארכת בשבוע ,ללא צורך בהשלמה בקבוצות אחרות.



ישנה אופציה להקפאה לתקופה שבין  2ל 6 -שבועות ,בהודעה מראש לפחות שבועיים לפני התחלת הקפאה
המבוקשת.



הודעה על ביטול השתתפות תימסר רק במייל או מסרון בלבד (ראה סעיף "מסירת הדעות")



ההודעה על ביטול תימסר שבועיים מראש (מיום ההודעה חובה להשתתף בעוד  2שיעורים ובכל מקרה תחוייב
עבור שני שיעורים לאחר הודעת הביטול).



החזר כספי במקרה של קיצור תקופת ההשתתפות  :החזר כספי יעשה מסכום ששולם עבור כול התקופה מינוס
עלות השיעורים שעברו מתחילת התקופה ,כאשר עלות כל שיעור מחושבת לפי מפתח הבאה :

כמות המפגשים שעברו בפעל
1...3
4...11
12...23
24...47

עלות המפגש לחישוב החזר
150 ₪
120 ₪
100 ₪
90 ₪

למשל ,אם במקור נרשמתם למסלול שנתי ( 48מפגשים) ומבקשים להפסיק אחרי  34מפגשים ,עלות המפגשים האלה
תחושב לפי  ₪ 90למפגש ( 3060=90*34ש"ח) והיתרה מהסכום הכולל ששולם ( )₪ 780=3840-3060תוחזר לך.
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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 כול התקנון " תנאיי השתתפות בחוג תפירה"
מסכימ\ה עם כול התנאים.
מסכים\ה עם הסתייגויות ............................................................................................... :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................. ..........................................................................................
........................................................................................................................................
................................................................ ........................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................................. ......................................................
שם וחתימה (איש קשר המשלם) ........................................... ....
תאריך .................................................................................
שם התלמיד\ ה .......................................................................

072-2122434

info@ha-sadna.co.il

הסדנא בכיכר

