טופס רישום לקורס:
ארטי – בית ספר לעיצוב אמנות ומדיה
שם משפחה:
רח'
טלפון:
מייל:
קורס:

שם פרטי:
מס'
נייד:

ת.ז.
ישוב
טלפון בעבודה:

מיקוד

תאריך פתיחה:

אופן ההרשמה:
מסמך זה מהווה אישור הרשמה לקורס.
ההרשמה תקפה בתשלום דמי רישום מראש והשלמת שכר הלימוד עד שבועיים לפני פתיחת קורס.
 בטלפון  ,076-5298941בימים א'-ה' בשעות  9:00-17:00ובימי ו' בשעות 9:00-13:00
 בדוא"ל :יש למלא דף ההרשמה ולשלחו לכתובת arti.academy@gmail.com :או בפקס03-5661028 :
שכר לימוד:

דמי רישום:

אופן התשלום* נא לציין אופן תשלום מועדף:

(תשלומים לפי מס' חודשי הקורס)

 .1המחאה/ות לפקודת "ארטי"
 .2חיוב באמצעות כרטיס אשראי (כל סוגי הכרטיסים למעט 'דיינרס')
ויזה  /לאומי ויזה  /ישראכרט  /אמריקן אקספרס  /אחר:
ש"ח (נא למלא את הסכום ולסמן במשבצת המתאימה את מס' התשלומים)
נא חייבו בסך
(לציין מס' התשלומים)
מס' תשלומים:
כרטיס מס':
תוקף הכרטיס:
שם בעל הכרטיס

טל' בעל הכרטיס

 הגעתי אליכם דרך :עתונות  /אינטרנט  /חברים  /משפחה  /בוגר המכללה  /אחר
ביטול הרשמה  /הפסקת לימודים
 .1נרשם המבקש לבטל את השתתפותו בקורס ,חייב להודיע זאת בכתב לא יאוחר משבועיים לפני תחילת הקורס .במקרה זה
הנרשם יחוייב בתשלום  10%משכר הלימוד ,דמי ההרשמה לא יוחזרו לו.
 .2נרשם המודיע על ביטול ההשתתפות פחות משבועיים לפני תחילת הקורס יחויב לשלם מחצית משכר הלימוד.
 .3החזר כספי לאחר פתיחת קורס :בהודעה בכתב על ביטול הרשמה עד רבע ממשך זמן הקורס .ההחזר יהיה עד שליש
משכ"ל.
 .4בכל מקרה ,דמי רישום אינם מוחזרים בביטול הרשמה.
 .5במקרה של שיק חוזר ,יש לשלם עמלת טיפול בסך .₪ 20
 הנני מאשר שקראתי את התנאים המפורטים לעיל. אנו החתומים מטה מתחייבים בזה ,לשלם את שכר הלימוד בקורס כפי שנקבע על ידיכם ,כולל דמי רישום. במידה ותפסיק את לימודיך לאחר רבע ממשך זמן הקורס ,לא תהיה זכאי לכל החזר כספי של תשלומים שכבר שולמו,או על תשלומים עתידיים.
אי פתיחת קורס
ארטי שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים ,או מכל סיבה אחרת.
במקרים כאלה יוחזרו לנרשם דמי הרישום ומלוא שכר הלימוד ששולמו.
חתימתי כאן מהווה הצהרה על נכונות הפרטים שמסרתי בטופס זה וכן אישור והסכמה לנוהל הרשמה ותשלום שכר לימוד.
ת.ז:

תאריך:

חתימה:

בהצלחה ,צוות ארטי

לשימוש משרדי

קוד קורס_________________

הטופס התקבל ביום _________ התשלום התקבל ביום __________ מס' קבלה ___________________
התשלום שהתקבל __________:הערות____________________ תאריך _________ חתימה _________

ארטי – ביה"ס לעיצוב אמנות ומדיה
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