תקנון לימודים
קורס למטפלים קהילתיים – עמותת מעל"ה
כתב תנאים כלליים זה מהווה חלק בלתי נפרד מכתב הצהרה והתחייבות שנחתם במועד
החתימה של כתב זה ע"י הח"מ.
 .1העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תוכנית הלימודים משיקולים שונים או
על מנת להתאים את התוכנית לדרישות המשתנות של גורמים חיצוניים וכן רשאית
לקצר או להאריך את תקופת הלימודים לרבות ע"י הוספה או גריעה של שעות
הלימוד.
 .2מקום ומועדי הלימודים
 2.1הלימודים יתקיימו בכיתת הלימוד של מלון אלכסנדר ולעמותה שמורה הזכות
להעביר בכל עת את הלימודים כולם או חלקם לכל מקום אחר שיבחר .
 2.2לעמותה שמורה הזכות לשנות ,בכל עת  ,לפי צריכה ואפשרויותיה ,את ימי ו/או
את שעות הלימוד.
 .3חובות הסטודנט ע"מ לקבל את תעודת הגמר.
 3.1להשתתף לפחות ב  80%מהשיעורים והתרגולים ,להגיש ולהכין את מטלות
הקורס -במועדים שידרשו לכך.
 3.2לעמוד בכל הבחינות.
 3.3למלא את כל ההוראות שתפרסם העמותה מזמן לזמן ,ואלה שימסרו לו בכתב
או בע"פ ע"י מרצי הקורס או עובדיו.
 3.4לשמור על ניקיון כיתת הלימוד וציודה ,ולהימנע מגרימת נזק.
 .4שכר לימוד ביטול הרשמה והפסקת לימודים.
 4.1הנחות ומלגות יוענקו רק על פי תקנון ההנחות/מלגות של העמותה
 4.2בעת ביטול ההרשמה בכל שלב ,דמי ההרשמה אינם מוחזרים.
 4.3ביטול לימודים בהודעה בכתב לרכזת הקורס ,לא יאוחר מ  14יום לפני פתיחת
הקורס ,העמותה תחזיר את כל תשלומיו ודמי ההרשמה לא יוחזרו.
 4.4סטודנט שיבטל את לימודיו פחות מ  14ימים לפני פתיחת הקורס יחויב ב 20
מעלותו ודמי ההרשמה לא יוחזרו לו.
 4.5סטודנט שיבטל את לימודיו שבוע לפני פתיחת הקורס לא יוחזר כספו ולא דמי
ההרשמה .ויהיה מחויב לפרוע את כל חובותיו הכספיים לעמותה.

 .5שונות
 5.1העמותה רשאית להפסיק לימודיו של סטודנט שיפגר בתשלום כלשהו .תשתמש
העמותה בזכות זו ולא תהיה מחויבת להחזיר לסטודנט יופסקו את כספו ששולם
עד למועד זה ,כולם או מקצתם ,או כדי לגרוע מחובת הסטודנט לפרוע את כל
חובתיו לעמותה.
 5.2על הסטודנט להודיע לעמותה על כל שינוי בכתובתו או במספר הטלפון שלו.

אישור התנאים מהווה התחייבות כלפי העמותה כדלקמן:
 .1קיבלתי את ידיעון העמותה בו מפורטת תכנית הקורס
 .2אני מסכים לכל התנאים המנהליים והכספיים -המפורטים בתקנון ובתנאים הכלליים
ומתחייב בזה לקיים תנאים אלה ולפעול על פיהם.
 .3בכתב זה לשון זכר יפורש כלשון נקבה

