קוד טופס 399930

טופס התחייבות והרשמה לקורס /סדנא /יום עיון

(נא למלא בכתב ברור וקריא)

הנני מבקש/ת להירשם לקורס  /סדנא  /יום עיון

מתכונת הלימודים (הקף בעיגול) :ערב  /יום

עלות הלימודים ( ציין את המחיר בש"ח  ,לא כולל מע"מ):

פרטים אישיים :

שם פרטי:

שם משפחה:
כתובת מגורים:
טלפון:
דוא"ל:

מיקוד:
טלפון נייד:
תפקיד:

פרטי החברה  /ארגון (מקום העבודה) :

כתובת:
פקס:
טלפון נייד:
מספר ח.פ (עוסק מורשה):

שם הארגון  /חברה:
טלפון משרד:
טלפון:
דוא"ל:
פרטי אנשי קשר בהנה"ח לצורך בירורי תשלום

שם איש קשר

דוא"ל

תפקיד

טלפון קווי

טלפון נייד

.1
.2
התחייבות לתשלום ( יש למלא סעיף א' או ב' עפ"י הצורך )
סעיף
א'

סעיף
ב'


התחייבות אישית :
הנני מתחייב להסדיר את התשלום לא יאוחר ממועד פתיחת הקורס/סדנא/יום עיון בהתאם לתנאים המפורטים בנספח המצורף
(נספח -סדרי הרשמה ותשלומי שכר לימוד)
_________________________
____________________
חתימה
תאריך
התחייבות ארגון  /חברה :
ה רינו מאשרים את השתתפות הנ"ל בלימודים הרשומים לעיל ומתחייבים לשלם את עלות הקורס/סדנא/יום עיון ,אשר יוגש
באמצעות חשבונית לתשלום בהתאם לתנאים המפורטים בנספח המצורף ( נספח -סדרי הרשמה ותשלומי שכר לימוד)

שם המאשר/ת

טלפון

תפקיד

חתימה  +חותמת ארגון/חברה

תאריך

 במסגרת הקורס ,שמורה למכללה הזכות לשלב פעילות בעלת תכנים מקצועיים שונים ובמידת הצורך לעשות זאת בשילוב משתתפים
מקורסים אחרים
 פתיחת הקורס/סדנא/יום העיון מותנת במס' מינימום של משתתפים
 עלות הקורס/סדנא/יום עיון כוללת כיבוד קל ושתייה חמה אלא אם פורסם אחרת בפרסומי המכללה
אישור השתתפות ( ימולא בכל מקרה – ע"י המשתתף  /ת)
קראתי ו הנני מסכים לסדרי ההרשמה ותנאי ההתחייבות אשר מצוינים בנספח המצורף ( נספח -סדרי הרשמה ותשלומי שכר לימוד)  ,הנ"ל
מקובלים עליי ואני מסכים לנהוג על פיהם  ,כל הסדר  /סיכום אחר ו/או שבע"פ שאינו מפורט בטופס ההתחייבות וההרשמה אינו תקף.
_____________________
תארי ך

____________________
שם המשתתף  /ת

_________________________
חתימה

 נא החזר טופס זה חתום לפקס 33-2193793 :או סרוק ל( College@ald.co.il :יש לרשום בנושא "טופס התחייבות הרשמה" ולוודא הגעת הטופס)

לשימוש המשרד בלבד:

המועמד/ת עומד/ת בדרישות תנאי הסף לקורס (קורס הסמכה בלבד)

מאשרים קבלתו לקורס

רחוב דרך המכבים  ,64ראשון לציון טלפון 33-2193797 :פקס 33-2193793 :דוא"ל  :College@ald.co.ilאתרwww.aldcollege.com :

תאריך ______________ :

חתימה__________________ :

קוד טופס 399930

סדרי הרשמה ותשלומי שכר לימוד
*נספח – לטופס התחייבות והרשמה

הרשמה לקורס :
 הרשמתו של תלמיד תידון לאחר קבלת טופס הרשמה מלא על כל חלקיו וחתום בהתאם.
 תלמיד הממומן ע"י גורם מוסדי יוודא מילוי הטופס וחתימת הגורם המממן על חלק ב' של הטופס.
 דמי ההרשמה (בקורסים בהם קיימים דמי הרשמה) ,לא יוחזרו ,אלא במקרה של אי פתיחת קורס.
 פתיחת קורס/סדנא/יום עיון נתונה לשיקולי המכללה בלבד.

שכר לימוד  /תנאי תשלום :
 שכר הלימוד הינו כפי שמופיע בפרסומים השונים של המכללה.
 ההמחאות תימסרנה לפקודת " :מכללת  " ALDביום פתיחת הקורס .הסדרת התשלום תושלם בכל מקרה לא יאוחר
ממועד המפגש השני של הקורס.
 דמי ההרשמה (בקורסים בהם קיימים דמי הרשמה) ,ישולמו בכל מקרה ביום פתיחת הקורס בנפרד.
 תנאי התשלום :שוטף . 33 +

בכל מקרה לא תונפק תעודת סיום קורס באם לא שולם התשלום במלואו,
על המשתתף חלה חובת אימות התשלום.

ביטול הרשמה:
הודעה על ביטול הרשמה עד  7ימי עסקים לפני פתיחת הקורס/סדנא/יום עיון לא תחויב בתשלום.
ביטול מאוחר יותר יחייב תשלום של  05%ממחיר הקורס.

הפסקת לימודים:
הודעה על הפסקת לימודים מכל סיבה תחויב בתשלום מלא של שכר הלימוד.
בקורסי ההכנה להסמכה ( :)CMQ/OE,CRE,CQEהודעה על הפסקת לימודים עד המפגש השלישי ,תחייב תשלום של 15%
ממחיר הקורס ובלבד שנמסרה על כך הודעה בכתב עד מועד קיום המפגש השלישי.

רחוב דרך המכבים  ,64ראשון לציון טלפון 33-2193797 :פקס 33-2193793 :דוא"ל  :College@ald.co.ilאתרwww.aldcollege.com :

