סמינר הקיבוצים
המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות (ע"ר)
בית הספר ללימודי תעודה
כתב התחייבות רב שנתי לתשלום שכר לימוד תשע"ט

חלק א'
אני החתום מטה_________________________________
שם משפחה ושם פרטי

ת.ז_______________________ .

הריני מאשר ומצהיר בזה כי הנני סטודנט בסמינר הקיבוצים המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאומנויות (להלן" :הסמינר")
בתכנית/קורס _______________________.
כתובת מייל________________________________________.
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלהלן:


אני מקבל על עצמי את ההוראות וההתחייבויות המפורטות ומפורסמת באתר הסמינר מדי שנה ,לרבות נוהלי
ההרשמה ,הסדרי תשלומים והחזר שכר הלימוד לפי העניין.
גובה שכר הלימוד מפורט בידיעון ובאתר של בית הספר ללימודי תעודה.
ידוע לי ששיעור התשלומים שעלי לשלם למכללה בגין לימודי כאמור ,כפוף להנחיות בית הספר ללימודיי תעודה ,כפי
שמתעדכנות מעת לעת ,וכל שינוי שיחול בתשלומים ו/או בחלקם יחול עלי.
הנני מתחייב לשלם במלואם ובמועדם את שכר הלימוד וכל התשלומים הנלווים ,וכל תוספת תשלומים נלווים ,ייחודיים
ואחרים ,כפי שנקבע ו/או ייקבע על ידי המכללה.
אני מצהיר כי ידוע לי כי אם לא אעמוד בתשלומים או בכל חלק מהם בהתאם למועדי התשלומים בהם התחייבתי
לסמינר הקיבוצים תהיה המכללה רשאית להפסיק לימודי ללא כל התראה נוספת  ,וכן להפסיק את שירותי המכללה
והאינטרנט ,וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותו של סמינר הקיבוצים לכל סעד אחר ,ובלי שיהא בכך כדי לפטור אותי
מתשלום כל החובות ובתוספת ריבית פיגורים בשיעור שיקבע על ידי המכללה .
הנני מצהיר כי ידוע לי שכל עוד לא אפרע את מלוא חובותיי הכספיים לא אהיה רשאי לגשת לבחינות ולא אהיה
זכאי לקבלת תעודות או אישורים על לימודי.
התחייבות זו תקפה גם אם אפסיק או יופסקו לימודי על ידי הסמינר במשך כל שנה"ל.
החזרי כספים בגין הפסקת לימודים מפורטים באתר שכר לימוד ,ולפי תקנון בית הספר ללימודי תעודה  ,המפורסם
באתר המכללה.
הקבלה ללימודים תלויה בעמידתי בכל תנאי הקבלה לתוכנית שאליה אני נרשם ו/או רשום.
הנני מסכים כי כרטיס מצב החשבון של סטודנט במדור שכר הלימוד של הסמינר ,כפי שיעודכן מעת לעת על ידי
הסמינר ,יהווה ראיה סופית ומכרעת למצב חובי לסמינר.



הנני מצהיר ומאשר כי כל הודעה ו/או מסמך שישלחו אליי על ידי הסמינר לכתובת המייל שמסרתי לסמינר
הרשומה בראש הדף ,יראוה כהודעה שנמסרה לידיי כעבור  72שעות מזמן המשלוח.












לאחר שקראתי כתב התחייבות זה ואת המידע על שכר הלימוד בעיון ,והבנתי את תכנם והמשמעויות הנובעות מהם,
הריני מאשר בחתימתי כי הסכמתי מרצוני הטוב והחופשי לכל האמור בהם.
אני החתום מטה מאשר כי קראתי את תקנון הסמינר ומקבל עלי את הוראותיו במלואן.

תאריך___________________

חתימה _____________________

