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שנקר ביה"ס גבוה
להנדסה ולעיצוב

שנקר הנדסאים
היחידה ללימודי חוץ
טופס רישום לשנה"ל ____________
שם הקורס

פרטיים אישיים
שם משפחה

קוד הקורס

שם פרטי

מין

מס' ת.ז.

שם האב

ז  /נ
מקום לידה

תאריך לידה

שנת עליה

E-mail:

פרטי הפקדון
האם ברצונך להשתמש בפקדון הצבאי?

כתובת מגורים וטלפון

רחוב ומספר הבית

עיר/יישוב

כן
מיקוד

לא
טלפון

טלפון סוללרי

פרטי השכלה
בגרות מלאה

תעודה מחו"ל

בגרות חלקית

פרטי מקום העבודה

שם מקום העבודה

מספר טלפון של מקום העבודה

כתובת מקום העבודה

שם התפקיד אותו אתה ממלא

 Xאני מאשר/ת קבלת חומר פרסומי לרבות דוא"ל ) (Mailאו מסרון טלפוני ) (SMSוידוע לי כי באפשרותי
לבקש הסרה מרשימת התפוצה בכל עת

כיצד הגעת אלינו
אתר שנקר

googel

אתר יורם

נרשמים

פייסבוק

המלצה

באם הינך מעוניין/ת להשתתף בקורס ,נא למלא את טופס הרישום ,לשלוח בדואר או
לפקס מס'  ,03-6402110או למלא הפרטים ,לחתום ,לסרוק את הטופס
ולשלוח במיילcourse@shenkar.ac.il :

אחר )פרט(

ביטול הרשמה/הפסקת לימודים
 .1נרשם/ת המבקש/ת לבטל את השתתפותו בקורס חייב/ת להודיע זאת בכתב למזכירות המחלקה.
 .2הודיע/ה הנרשם/ת על ביטול ההשתתפות בקורס בתוך  14ימים מיום החתימה על טופס הרישום ,ובלבד
שהביטול נעשה  14ימים שאינם ימי מנוחה לפחות ,קודם למועד תחילת הקורס ,תשיב שנקר לנרשם/ת את
מלוא התמורה ששילם/ה ,או תבטל את חיובו/ה ,בניכוי דמי ביטול בשיעור של  5%משכר הלימוד או  100שקלים
חדשים ,לפי הגבוה ביניהם .החזרת התמורה כאמור לעיל ,תתבצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול
עסקה( ,תע"א.2010-
 .3הודיע/ה הנרשם/ת על ביטול ההשתתפות בקורס ,בתוך  14ימים מיום החתימה על טופס הרישום ,בתוך
פחות מ 14 -ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת הקורס ,והביטול נעשה עד למועד פתיחת הקורס,
שנקר תשיב לנרשם/ת את מלוא התמורה בניכוי  15%מעלות הקורס.
 .4הודיע/ה הנרשם/ת על ביטול ההשתתפות בקורס ,בתוך  14ימים מיום החתימה על טופס ההרשמה,
והביטול נעשה לאחר מועד פתיחת הקורס ,שנקר תשיב לנרשם/ת את מלוא התמורה בניכוי  30%מעלות
הקורס.
 .5נרשם שהודיע על ביטול השתתפותו בקורס לאחר  14ימים ממועד פתיחת הקורס  -יחוייב בתשלום מלא על
הקורס.
 .6נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי גבתה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי
בעסקה שבוטלה ,שנקר רשאית לחייב את הנרשם/ת גם בסכום שנגבה ממנה.
 .7נרשם/ת שיפסיקו את הלימודים בכל שלב מאוחר לאמור לעיל  -יחויבו בתשלום מלוא שכר הלימוד.
הערות :
.1ביה"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל את הקורס אם מספר הנרשמים לא יצדיק את קיומו ,במקרה
כזה שכר הלימוד יוחזר במלואו ללא דמי ביטול כלשהם.
 .2מילוי טופס ההרשמה ושליחתו אינם מבטיחים קבלת הנרשם לקורס.
 .3ביה"ס שומר לעצמו את הזכות לעבור למתקן אחר באיזור גוש דן.

אני החתום מטה מתחייב בזאת לשלם את שכ"ל עבור הקורס בסך_________₪
הנני מאשר/ת שקראתי את התנאים המפורטים לעיל
חתימה המועמד

תאריך

לשימוש מזכירות הרישום וראש המגמה
תשלום הקורס
תאריך תשלום המקדמה:
מס' קבלה:
סכום המקדמה:
תשלומי הקורס:
סכום התשלומים:

סוג התשלום :מזומן  /אשראי  /שיקים
מספר התשלומים:

מספר הקבלה:
מספרי שיקים:

את הטופס ניתן לשלוח במייל לכתובתcourse@shenkar.ac.il :

