טופס הרשמה ותשלום  -מכללת גבהים
.1

מכללת גבהים תשתדל לשמור על תוכנית הלימודים כפי שפורסמה ,אולם שומרת לעצמה את הזכות לשנותה ,לפי שיקול דעתה לרבות
מועדים,ימים ושעות ו/או גובה שכר לימוד בהתאם לנסיבות והתייקרויות.

.2

פתיחתו והרשמתו של כל קורס מותנים בהשתתפות מספר מינימאלי של תלמידים כפי שיקבע ע"י המכללה.

.3

ניתן לשלם את שכר הלימוד בתשלום אחד או בתשלומים בהתאם למחיר ותנאי התשלום שיפורטו מטה.

.4

בכל מקרה של פיגור בתשלום ו/או צ'קים ללא כיסוי ו/או משיכת צ'קים בחזרה יתווסף לתשלום עמלת החזרת צ'ק ממשמרת בקרה ו/או
עמלת החזר ו/או הפרשי הצמדה בריבית ו/או דמי טיפול משפטיים .

.5

שם הקורס

מועד פתיחה (בחר)

כמות מפגשים

מחיר בש"ח (כולל מע"מ)

יזמות נשית

יום ד' 1..1.1. /

11

₪ 2,250
(אפשרות עד  12תשלומים)

.6

הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי:
שם הסטודנט (שם פרטי ומשפחה)________________________ :
מספר ת.זהות  .( :ספרות)_____________________________ :
אני נותן בזאת הרשאה כללית למכללת גבהים לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו להלן בגין תשלום הקורס/ים.
אם הכרטיס אינו שלי ,אני מצהיר כי קיבלתי את האישור של בעל הכרטיס להשתמש בו.
הנני מתחי יב בזה לשפות את מכללת גבהים בכל מקרה שתתבע על ידי בעל הכרטיס ו/או מי מטעמו.
אני מתחייב להודיע למכללת גבהים על ביטול כרטיס האשראי ,על שינוי מספרו או על גמר התוקף שלו.

מס כרטיס
---

תוקף
 3ספרות בגב כרטיס ()CVV
.7

במקרה של ביטול רישום ביוזמת המכללה יחולו ההוראות הבאות:
בוטל הקורס טרם פתיחתו יוחזר מלוא התשלום עבור הקורס לתלמיד.
הופסק הקורס לאחר מפגש אחד תחזיר המכללה לתלמיד את החלק היחסי של שכר הלימוד.
"חלק יחסי"  :אחוז המפגשים שהתקיימו טרם הביטול מסך המפגשים של הקורס.

.8

במקרה של הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד יחולו ההוראות הבאות:
א .תלמיד שיבטל את הרשמתו לקורס עד  7ימי עסקים טרם מועד פתיחת הקורס בהודעה בכתב שימסור למכללה ,תשיב לו המכללה
את מלוא שכר הלימוד.
ב .תלמיד שיבטל את הרשמתו לקורס עד המועד הנקוב בסעיף  5יהיה חייב בדמי ביטול בשיעור של  15%מהקורס.
ג .תלמיד שהחל את לימודיו ויודיע על רצונו לבטל את הרשמתו מיום פתיחת הלימודים בקורס ואילך יחוייב ב  100%שכר הלימוד עבור
הקורס.

..

הנני מצהיר/ה בזאת כי ללא השלמת התחייבותי הפדגוגיות ותשלום שכר הלימוד לא אהיה זכאי/ית לקבל תעודה ולא תהיינה לי כל
טענות למכללה.

 .10הנני מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את מלוא תנאי טופס הרישום ומסכים/ה לכל האמור בו.
__________
שם

______________
חתימה

_______________
תאריך

