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מ"בעאקדמימגוס-חוג קוסמים צעיריםונהליתקנון

,המפורטיםוהנהליםהתנאיםאתרבבעיוןקראונאא,צעיריםקוסמיםלחוגההרשמהולפניהפעילותשנתפתיחתעם
.להלןלאמורמצידכםהסכמהמשוםמהווהלחוגרישום

הלימודמסגרת

ס,"די יום חמישי, פרט לימי חמישי שבזמן חופשות ביהויתקיים מי11/10/18חוג קוסמים צעירים יחל בתאריך
.המפגשיםומספרהעלותחישובבעתבחשבוןנלקחוומועדיםחגים.27/06/2019-עד ה

השנהבמהלךירדבחוגהמשתתפיםמספרבמידה ו.משתתפיםשלמינימאליבמספרמותניתהחוגפתיחת
טענהכלללאלהפסיק את קיום החוגהזכותמ"עבאקדמילמגוסתעמוד,זהמינימאלילמספרמתחתאל

.המשתתפיםמיתר
אתלעדכןהקפידואנא.לנרשמיםהיחסיהתשלוםיוחזר,בע"מאקדמימגוסיוזמתבחוגהביטולשלבמקרה

.הודעותלקבלמעונייניםהנכםאליהםוהמיילהסלולאריהטלפוןפר/יבמסבע"מאקדמימגוסמזכירות

ומשמעתהרשמהתנאי

שלהתקיןלמהלךהמפריעיםמשתתפיםלהוציא מן החוגהזכותאתלעצמהשומרתמ"בעאקדמימגוס
., לרבות פגיעה במשתתפים האחריםהפעילות

שהות,מחלהעקבייעדראשרמגוס אקדמי בע"מ אינה אחראית להגעת המשתתפים לפגישות. משתתף
אולם זכאי לקבל את.השתתףלאבההפגישהתמורתהחזריקבללא -אחרתסיבהמכלאו,ליישובמחוץ

האביזרים אם חולקו בשיעורים שנעדר מהם.

תשלום

בלבדהמחאותאואשראיכרטיסבאמצעותיעשהלחוגיםהתשלום.
מתשלוםמשחררתאינהלחוגהופעה-בכל מקרה  אי.הצמדהוהפרשיבריביתיחויבבמועדתשלוםאי.
התראהלאחרוזאתהשתתפותולהפסיקרשאיתאקדמימגוסנהלתהתהיה,בתשלומיםעומדשלאמשתתף

.ימים7של

יםביטול

מייל:ל,אקדמימגוסעבור,בלבדבכתביעשהחוגההרשמה לביטולhakosem1@gmail.com
.המיילהגיעכיודאואנא

עד סופוםתשלותחייב-אמצעו או בסופובכל מועד בחודש, בין אם בתחילתו, בפעילותהפסקתעלהודעה
.של אותו חודש פעילות

ות וההנחות אם התקבלוההטבנה כלתתבטלבכל מקרה של ביטול הרישום לחוג לפני סוף שנה"ל.
ויזוכה בחלק היחסי שנותר אולם.עבור התקופה בה לקח/ה חלק בפעילותהמלאבתעריףת/יחויבוהחניך/ה

שקיבל אם קיבל עם ההרשמה לחוג.בקיזוז כל ההנחות

כללינותשו
על פי חופשות ביה"ס–ובמועדיםבחגיםבשבתות,חגבערביהםצעיריםקוסמיםבחוגהחופשותמועדי

.במערכת החינוך הארצית, כפי שהוגדרו במשרד החינוך
לשיעורבזמןולהיכנסלהתארגןמנתעל,השיעורתחילתלפנידקות10-כלהגיעה/התלמידעל.
לאפוניםופמסטיקיםלחוגלהכניסאסור.
החוגילדישלבכיכובםמרהיבקסמיםמופעיתקייםהשנהבסוף.
עשוי להיווצר מצב שקליוסטרו יוזמן לעבודה בחו"ל במקרה שכזה תיודעו מראש, ניתן יהיה לעזוב ולקבל

מחליף/ה הנהדרים.ם המורהי/החזר מלא על יתרת התשלום או להישאר עם ה

הצהרות

בחוג הקוסמיםפעילותהמאפשרקיןתבריאותיבמצבבתי/בניכימאשר/תהנני.
ת/אקדמי בע"מ, ונותןבמגוסהקיימיםההרשמה,ביטולתנאיואתההרשמה,תנאיאתבזאתמאשר/תהריני

.אלהלתנאיםהסכמתיאת
בחוגהשהותבמהלךבתי/בניאתלצלםהדרושותההסכמותכלאתבזאתלכםנותן/תאניכימאשר/תהריני

.1984ומשדריםמבצעיםזכויותוחוק,1981הפרטיותהגנתחוקלרבותהחוק,לפיצעירים,קוסמים

כאןנא לחתום
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2018-2019 טופס הרשמה לחוג קוסמים

ברעננה.,18:00-19:30, שיתקיים בימי חמישי, בין השעותלחוג קוסמיםאני מעוניין/ת לרשום את בני/בתי
שעות לימוד.48מפגשים באורך כולל של32סה"כ–כולל27/06/2019ריךוימשך עד תא11/10/19למחזור שמתחיל בתאריך

המחיר לאחר הנחת.לנרשמים המשלמים מראש לכל השנה בלבד609₪הנחה שלתינתן4,448₪לפני הנחההמלאהמחיר
בלבד.3488₪הואלכל השנה'תשלום מראש'

אין הנחה נוספת לנרשמים לידוע לי כי.1668₪במחיר שלרציפות !!!פגישות12חוג קוסמים ללאני מעונין לרשום את בני/בתי
.1668₪פגישות ב12בכליחויבופגישות שעוברים למסלול השנתי והם12

954שעות מראש על הודעתי דרך אתר החברה במחיר24כניסות לשיעורי בית הספר, מבטיח להודיע6מעונין בכרטיסיה המקנה
תשלומים ללא ריבית.3יתן לשלם ב. נ₪

בכפוף להוראות התקנון מצידו השני של דף זה כל ההנחות מתבטלות.מקרה של עזיבת החוג לפני תום השנהכלבידוע לי ש

פרטי התלמיד/ה:

כתובת מגורים::כתה:תאריך לידה:שם התלמיד ומשפחה

טלפון בבית:טלפון נייד תלמיד:

אבא:-טלפון נייד ושםאמא:-טלפון נייד ושם

כתובת מייל באותיות גדולות בבקשה:

בשעהשיחליש מפגש כפולביום מופע הסיום!(שימו לבהם2018/19בשנתמועדי הפגישות שיתקיימו
שלוש שעות):ךוימש16:30

11/10)01, (18/10)02, (25/10)03,(1/11)4,(8/11)5,(15/11)6,(22/11)7,(29/11)8,(13/12
)9,(20/12)10,(27/12)11,(3/1/19)12,(10/1/19)13(,17/1/19)14,(24/1/19)15(,31/1/19)16,(

7/2/19)17,(14/2/19)18,(21/2/19)19,(28/2/19)20(7/3/19)21,(14/3/19)22,(28/3/19)23,(
4/4/19)24,(2/5/19)25,(16/5/19)26,(30/5/19)27,(6/6/19)28,(13/6/19)29(,20/6/19)30(,

)31+32מופע סיום, שיעור כפול (27/6/19
התאםמלא את הפרטים ביש לבחור את אופן התשלום הרצוי ול–פרטי התשלום:

בכרטיס אשראיתשלומים)3(בש"ח954//1668₪//תשלומים).6ב(3488₪אני מעוניין/ת לשלם

_________________________שם בעל הכרטיס:

:ת.ז. של בעל הכרטיס

מספר כרטיס האשראי:

תוקף כרטיס האשראי:
מספר(שלוש ספרות בגב הכרטיס):CSVחודש:שנה:

מגוס-ונהלי חוג קוסמים צעיריםקראתי את תקנוןמאשר/ת בזאת כיאני __________________(שם מלא),
ובמיוחד לתנאי ביטול ההנחה במקרה שלואני מסכים/ה לתנאיו במלואם.ני של הדףמצידו השמ"בעאקדמי

עזיבת הקורס לפני תום השנה.

______________ __ __ __ __ __ __ חתימה: _____  _______  ת.ז.___ובאתי על החתום ביום ___


