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 116.11.-11..11מרכז הלמידה יפעל בין התאריכים  .1
 . לחודש אך בהתחייבות עד לסוף השנההינו מחיר  למרכז הלמידההתשלום  .2
 משך כל שיעור הינו שעתיים ברוטו )שיעור כפול( ..
התשלום יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי, מיום הרישום ועד לסוף  .4

 . 1.6.13. -שנת הפעילות ב
 יתקיימו, לכן בימים אלה לא (פסח שת חוה"מבחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה )ערבי חג, ימי חג וחופ .5

 זיכוי. בגינם ולא יינתן  הלימודים
 !י בלבדאינטרנטהינו  הרישום .6
 . תלמידים ברמת הישגים דומה 6קבוצה מותנית ברישום של פתיחת  .7
כל סיבה מבמהלך השנה עקב פרישת חלק מהמשתתפים או  מרכז הלמידה עשוי להחליט על איחוד קבוצות .3

 אחרת. 
כגון מחברות כלי כתיבה, אך יתבסס על ספרי הלימוד בהם  אינו כולל ציוד אישי למרכז הלמידההמחיר  .1

 .נעשה שימוש בביה"ס
אנו ממליצים לחתום על טופס ויתור הסודיות  ,על מנת להתאים את תכנית הלימודים לילדכם באופן מיטבי .11

 .)יש להדפיס ולשלוח לרכזת המרכז( המצ"ב
  כספים: ביטול הרשמה והחזר .11

למזכירות מרכז  הודעה בכתב באמצעות  במרכז הלמידהו ילד משתתף רשאי להפסיק את השתתפות .א
 .מגוונים

שהבקשה הוגשה ואושרה  ובלבד. ,בסוף החודש בו הוגשה בקשת הביטול בכתב ףביטול ייכנס לתוקה .ב
 לחודש.  25-לביטול עד ה

 לא יתקבלו הודעות ביטול בחודשים, מאי, יוני ולא יוחזרו כספים בגין ביטול השתתפות בחודשים אלו.  .ג
 והחזר כספים בגינו.  אין ביטול רטרואקטיבי .ד
 אין החזר שעורים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף.  .ה
 אחר.  מורה יוחזר במועדעור המתבטל עקב היעדרות היש .ו
 י פעילות החלים בחגים ובמועדים. אין החזר תשלום בגין ימ .ז

  :הנחות .12
 מרכז הלמידה פועל במסגרת תכנית מסובסדת ולכן אין הנחות אוטומטיות. .א
להורים אשר מעוניינים לקבל הנחה מיוחדת יש להגיש בקשה להנחה מיוחדת למזכירות מגוונים הכוללת  .ב

 . אבטלהסמכים המאמתים הכנסות ו1או צילום של תעודה מזהה עם פרטי הילדים ומ
 הזכאות לוועדת הנחות הינה לתושבי רמת השרון בלבד.

 


