טופס הרשמה לקורס אקסטרני במכון לאמנויות תל-חי
הצהרה על אמצעי לתשלום דמי הרשמה ושכר הלימוד
לקורס_____________________________ :יום _____ :שעה_____________ :

עלות__________ :

שם משפחה _______________ :פרטי ________________ :ת"ז_________________________ :
נייד ____________ :טלפון __________ :כתובת למשלוח דואר__________________________:
אישור על ביצוע החיוב (קבלה) תשלח אליך בדואר לכתובת זו)

________________________________________@___________________________ Email:

אופן התשלום:

(נא לסמן  Xבאופציית התשלום הרצויה)

הוראת קבע בכרטיס אשראי ב 3 -תשלומים (החיוב יבוצע בכל חודש על החלק היחסי)
שם חברת האשראי_________________ :
מס' כרטיס אשראי:
 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס:

תוקף הכרטיס:

שם בעל הכרטיס______________________ :

ת"ז:

תשלום בקרדיט מ 3-עד  81תשלומים

מס' תשלומים:

נא הקפד למלא את פרטי כרטיס האשראי במלואם

________________________
חתימת בעל הכרטיס

_____________________
תאריך

תשלום בהמחאות (לפקודת מכוני השכלה תרבות ואמנויות תל-חי)
ניתן לשלם  -עד  3המחאות שוות.

דמי הרשמה בסך  ₪ 314יגבו במעמד ההרשמה ויקוזזו מעלות הקורס
מאשר/ת בחתימתי שקראתי את התקנון הרשום מצדו השני של הטופס  -חתימה _____________

יש להחזיר את הטופס חתום לפקס 40-1818188 :או למיילinfoart@telhai.ac.il :
המכון לאמנויות תל-חי ד.נ.ג.ע מיקוד 8222122
Email: infoart@telhai.ac.il
פקס20-1818028 :
טלפון20-1818022 :

תקנון קורסים אקסטרניים
המכון לאמנויות תל-חי
מועד פתיחת הקורסים
 הקורסים נפתחים על פי פרסום המכון לא מנויות לאורך כל השנה ,הפרסום מתבצע בידיעון ,עיתונות ,מיילים ודואר.
 ייתכנו שינויים במועד פתיחת הקורסים האקסטרניים .על כל מקרה של שינוי תבוא הודעה.
הרשמה
ההרשמה לקורסים במכון לאמנויות הינה על ידי שליחת טופס הצהרה על אמצעי לתשלום דמי הרשמה ושכר הלימוד (מצ"ב),
למשרדי המכון לאמנויות תל-חי באימייל ,בפקס או בדואר.
אימייל infoart@telhai.ac.il :פקס ,40-2121218 :דואר :לכבוד המכון לאמנויות תל-חי ,ד.נ.ג.ע .1884244
לפרטים נוספים בנוגע לקורסים יש להתקשר למרכז ייעוץ והכוונה  ,04-8181855שלוחה .0
דמי הרשמה
 תשלום דמי ההרשמה מבטיחים מקום בקורס המבוקש .במקרה של ביטול ההרשמה לא יתאפשר החזר.
 במקרה של אי פתיחת קורס יוחזרו דמי ההרשמה במלואם.
קבלה לקורסים
 רוב הקורסים המוצעים במסגרת האקסטרנית פתוחים לקהל הרחב ללא צורך בידע מוקדם או תנאים אחרים .במקרים בהם נחוץ
שיתקיים ידע מוקדם או תנאים אחרים על מנת להשתתף בקורס ,יימסר על כך מידע .בכל מקרה ניתן להתייעץ עם נציגינו במרכז
הייעוץ וההכוונה במספר  ,20-1818188שלוחה 0
תכנית הלימודים
 נושאי הלימוד המפורטים בכל קורס יועברו לנרשמים לכל קורס באופן פרטני.
 יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ובסגל ההוראה עפ"י הצורך.
אישור סיום קורס
אישור סיום קורס יונפק ע"פ דרישה .האישור יינתן רק למסיימים שעמדו בהצלחה בכל חובות הקורס:
 נוכחות מינימאלית של  28%משעות הקורס.
 ביצוע מטלות הקורס.
שכר לימוד והסדר תשלום
 גובה שכ"ל מצוין בידיעון הקורסים.
 המחירים המצוינים אינם כוללים חומרים אלא אם נכתב אחרת.
 הסדר תשלום שכ"ל יבוצע בכרטיס אשראי  /מזומן  /המחאות ,עד לשבוע לפני מועד פתיחת הקורס.
 את התשלום ניתן לפרוס באופן הבא :הוראת קבע בכרטיס אשראי/קרדיט או המחאות.
 למשלמים במזומן (לא בכרטיס אשראי) את מלוא סכום הקורס טרם פתיחתו תינתן הנחת מזומן בגובה .8%
 תלמידים ממומנים ידרשו להנפיק התחייבות לתשלום מהמעסיק טרום פתיחת הקורס.
חיילים משוחררים
 קורסים מאושרים למימון שכ"ל באמצעות הקרן האישית של חיילים משוחררים – ניתן לקבל במדור שכ"ל הפנייה לתשלום
באמצעות הקרן האישית.
החזר שכר לימוד
 ביטול הרשמה במהלך השבועיים שלפני מועד פתיחת הקורס ,תחייב את הנרשם בתשלום  84%מעלות הקורס.
 הפסקת הלימודים ביוזמת הלומד במהלך הקורס לא תזכה בהחזר שכר לימוד.
 במקרים חריגים ולפנים משורת הדין ,ישקול המכון לאמנויות החזר חלקי של שכר הלימוד וזאת בהתאם לפנייה ופירוט סיבות
העזיבה .בכל מקרה לא יגבו פחות מ 84%-משכר הלימוד הכולל ,לכיסוי ההוצאות.
 במקרה של הפסקת לימודים לאחר מחצית הקורס ,לא תיענה פנייה להחזר שכ"ל בשום מקרה.

שם +משפחה _____________ נייד _______________ :חתימה__________ :

המכון לאמנויות תל-חי ד.נ.ג.ע מיקוד 8222122
Email: infoart@telhai.ac.il
פקס20-1818028 :
טלפון20-1818022 :

