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פרטי הנרשם:
שם משפחה___________________ שם פרטי______________ תאריך לידה ____________
רחוב _________________________
ז/נ
מס' ת"ז ___________________
ישוב _______________ מיקוד ___________
מס' בית _______ ת.ד ___________
טל .נייד _______________________________
טל____________________________ .
__________________________________________@______________________email
ברצוני ללמוד בקורס____________________________ .1 :
____________________________ .2
הנני בעל/ת מוגבלות בתחום ________________
על כן אדרש להנגשה (נא לפרט)______________________ :

פרטי התשלום:
דמי ההרשמה* ₪ 400:שכר לימוד בהתאם למחירון
המשלמים באשראי  ,נא למלא את הפרטים הבאים:
סוג הכרטיס _____________ מס'
תוקף _____ שם בעל הכרטיס _______________________

מס' ת"ז (בעל הכרטיס)

(*) דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה ולא התקבלתי ללימודים ו/או ביטלתי את הרשמתי ו/או

לימודיי לא ניתן לפרוס לתשלומים.

• לימודי חוץ שומרים לעצמם את הזכות לשינויים במערכת וכן את הזכות שלא לקיים את הקורס .הודעה על ביטול קורסים שהתפרסמו
לא תיחשב להפרת התחייבות כלשהי של לימודי חוץ כלפי תלמידיו .במקרה כזה ,יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד כולל דמי הרישום,
והוא לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף כל שהוא מעבר לכך .התלמידים הנוגעים בדבר יקבלו הודעה על כך.
• קבלת פטור (באמצעות אישור מתאים) מחלק מתכנית הלימודים לא תזכה בהחזר כספי .התלמידים יהיו רשאים לקבל קורס אחר
בהיקף מתאים בלימודי חוץ (הזכות נשמרת לתלמיד למשך שנתיים בלבד ,על בסיס מקום פנוי).
• מזכירות לימודי חוץ מקיימת תקשורת תקינה ורציפה עם התלמיד .הודעות לתלמיד יועברו באמצעות הודעות  SMSלטלפון הנייד,
או הודעה לדואר האלקטרוני או לכתובת המגורים ,תלוי בסוג ההודעה ובמידת דחיפותה.
באחריותי לוודא כי כתובת המגורים ,כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון לקבלת הודעות  - SMSמעודכנים
• בחתימתי על מסמך זה הריני מאשר .1 :את הרשמתי ללימודים .2 .את פרטי התשלום .3 .את קבלת המידע המפורט בטופס ההרשמה
 .4את תקנון הנהלים

שם מלא _______________________________

מס' ת"ז _________________________

חתימה ________________________________ תאריך __________________________

לימודי חוץ המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה ע״ש נרי בלומפילד (ע״ר) | רחוב הגנים  21חיפה ,ת.ד  9034מיקוד 3502350
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הפסקת לימודים ע"י התלמיד:
הודעה על הפסקת לימודים חייבת להיעשות בכתב ולהימסר למזכירות לימודי חוץ .על המבטל חלה
האחריות לוודא כי הודעתו על הפסקת לימודים התקבלה במזכירות לימודי חוץ .המועד הקובע לגבי הפסקת
הלימודים הוא היום בו התקבלה ההודעה בכתב .הודעה שנמסרה בעל פה או בטלפון לא תחשב כקובעת
לגבי הפסקת הלימודים .היעדר נוכחות בלימודים לא ישמש ראייה למועד הפסקת הלימודים.
תלמיד רשאי להודיע על הפסקת לימודים מרצון .אם נעשתה הודעתו בהתאם לנהלים ,התלמיד יהיה זכאי
להחזר יחסי של שכר הלימוד .הפסקת הלימודים מחושבת החל מהיום הראשון בו החל הקורס.

מדרג החיוב הכספי ודמי הפסקת לימודים:
חיוב כספי

מועד קבלת ההודעה על הפסקת הלימודים בלימודי
חוץ
עד יום פתיחת הקורס

אין חיוב כספי ,פרט לתשלום דמי הרשמה

לאחר יום הלימודים הראשון

ערכו היחסי של יום הלימודים

עד שבועיים מיום פתיחת הקורס
עד חודש מיום פתיחת הקורס
עד חודש וחצי מיום פתיחת הקורס
עד חודשייים מיום פתיחת הקורס
לאחר חודשיים

 20%משכר הלימוד
 30%משכר הלימוד
 40%משכר הלימוד
 50%משכר הלימוד
אין החזר כספי

החזר כספי:
ההחזר הכספי יועבר תוך חודש מיום הפסקת הלימודים.
•
החזר לתלמידים ששילמו בכרטיס אשראי ,יהיה בניכוי עמלת חברת האשראי בגין סכום העסקה המבוטלת.
•
החזר לתלמידים ששילמו באמצעות הוראת קבע יהיה בניכוי עמלת ביטול לכל תשלום.
•
התחייבות*:
אני החתום מטה מאשר בחתימתי שאני מתחייב לסעיפים שלהלן:
ידוע לי שכר הלימוד וידועות לי ההוראות לתשלום שכר הלימוד.
.1
אני מתחייב להסדיר את שכר הלימוד במלואו לפני תחילת הקורס.
.2
ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד תקפה בכל מקרה של הפסקת לימודים בהתאם למדרג החיוב הכספי.
.3
אני מתחייב לקיים את נהלי לימודי חוץ ,עליהם אני חתום ,כפי שמפורט בחוברת הנהלים באתר לימודי חוץ
.4
אני מתחייב לעיין בחוברת הנהלים
.5

שם מלא _______________________________

מס' ת"ז _________________________

חתימה ________________________________

תאריך _________________________

לימודי חוץ המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה ע״ש נרי בלומפילד (ע״ר) | רחוב הגנים  21חיפה ,ת.ד  9034מיקוד 3502350
טל| 04-8562577 ,04-8562557 :פקסwww.wizodzn.ac.il | info-limhuz@wizodzn.ac.il | 073-3242545 :

