
 תנאי הסכם התקשרות והשתתפות בפרויקט אליסקוד – בנות לומדות תוכנה (להלן: "העמותה")

 תנאי הקבלה למסלול

 מספר המקומות במסלול מוגבל. כל הקודם זוכה.●

לסגור● רשאית המסלול רכזת זאת, עם יחד חניכות. של מינימאלי במספר מותנית מסלול               פתיחת
  קבוצה מפאת מיעוט משתתפות.

תוכלנה● לא חניכות התשלום. מלוא שהוסדר אחרי רק למסלול שנרשמו כמי ייחשבו              חניכות
 להשתתף במסלול מבלי להסדיר את התשלום טרם השתתפותן.

  תנאי הקבלה:●

  גיל 9-12❖

המאשר❖ מהמורה מכתב או ציונים גיליון להביא יש הרישום (בעת במתמטיקה לפחות 80               ציון
 את הציון) - מומלץ

 שליטה במקלדת (אנגלית, עברית) - מומלץ❖

 ידע בסיסי באנגלית (קריאה - חובה) - מומלץ❖

 מכתב אישי מחניכה שמועבר במועד מפגש חשיפה❖

 השתתפות מוצלחת במפגש חשיפה❖

●/ מייל / בטלפון הפעילות רכז/ת ידי על האפשר ככל מוקדם יימסרו בפעילות שינויים או                 ביטולים
 מסרון, בהודעה כתובה או טלפונית.

 כללי

ואישור● רישום נדרש פעילות כל בגין חיצוניות. פעילויות למספר החניכות תצאנה המסלול              במסגרת
 נפרד.

הקורס,● מועדי התכנים, את מוקדמת הודעה כל ללא לשנות הזכות את לעצמה שומרת               העמותה
  מיקום, צוות הדרכה או כל פרט אחר הקשור לקורס והכל לפי שיקולים מקצועיים.

  קיום מפגש מותנה בהגעתן של מינימום 3 חניכות.●

כל● על וכן החניכה, של ערך דברי ו/או לחפצים נזק ו/או אובדן על אחראים אינם מדריך/ה /                   הרכז/ת
או עצמה ידי על או המשתתפות יתר ידי על לחניכה יגרם אשר נפשי או פיזי עקיף ו/או ישיר                    נזק

 גורם אחר במהלך הפעילות.

רשאית● תהא לא לציוד נזק תגרום אשר חניכה ערך. יקר בציוד שימוש נעשה הפעילות                במסגרת
לציוד יגרם אשר הנזק תשלום במלוא יישא וההורה המסלול במסגרת הפעילויות להמשך              להגיע

  בהתאם לדו"ח מעבדה, ובמלוא הנזקים הנלווים, ככל ויהיו כתוצאה מכך.

היעדרות● הבאים: במצבים כספי החזר ללא חניכה, של השתתפותה להפסיק רשאית תהא              העמותה
  מעל 20% מהפעילויות; התנהגות לא נאותה.

הסכמתו● ונותן הפרויקט בפעילויות השתתפותה במהלך החניכה לצילום הסכמתו נותן            ההורה
  לעמותה לעשות שימוש בצילומים לצורכי שיווק ופרסום הפרויקט.

 סדרי תשלום והנחות



במקרה● יוחזרו לא חשיפה, למפגש הרישום במעמד ישולמו ₪ 100 של בסך למסלול הרשמה                דמי
 של ביטול.

  השתתפות במפגש חשיפה וביצוע תשלום על קליטת חניכה - רלוונטיים רק לחניכות שנה א.●

  עלות המסלול 1,250 ₪ לימודיה ו1500שח הסמכה.●

  הפעילות מתחילה לאחר חופשת סוכות ונמשכת עד 20 ליוני. אין מפגשים במהלך חופשות ביה"ס.●

  העלות כוללת השתתפות בכלל הפעילויות במסגרת המסלול.●

 מחיר המסלול משוקלל וכולל ימי חופשה. יובהר, כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה.●

תשלומים.● 5 עד של בפריסה או אחד בתשלום אשראי באמצעות לשלם ניתן התשלום:               אופן
מיום יאוחר לא עד יתבצע האחרון התשלום מקרה בכל ספטמבר). כולל (לא ביולי יחולו                תשלומים

  15 בחודש מרץ.

  תשלום באמצעות העברה בנקאית יעשה בתשלום אחד על מלוא הסכום.●

  לא ניתן לשלם במזומן, בצ'קים או באפליקציות למיניהם.●

 עזיבת המסלול והחזר דמי השתתפות

 המעוניינות לעזוב ימלאו הודעת ביטול השתתפות .●

הרכז/ת● על ולא והוריהן החניכות על ורק אך מוטלת מהמסלול פרישה על הודעה מתן על                 האחריות
הודעה ללא תשלומים יוחזרו לא פרישה. על הודעה נחשבת איננה בעל-פה הודעה המדריך/ה.               או

 על ביטול/פרישה מהמסלול במועד וחתימה על הודעת ביטול השתתפות.

ממועד● יום 14 תוך כאמור בכתב ביטול בהודעת שייעשה ביטול של במקרה רק יינתן כספי                 החזר
או הקורס ממחיר 5% של בסך טיפול דמי בקיזוז וזאת המסלול, פתיחת לפני יומיים ועד                 ההרשמה

  בסך של 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

הכספי● ההחזר מן לקזז זכאית העמותה תהא אשראי בכרטיס בוצע המסלול עבור והתשלום               במידה
  גם עליות בהן חויבה בגין סליקת כרטיס האשראי בעסקה.

●.₪ 550 של להחזר זכאית תהא הפעילות של הראשון החודש במהלך מהמסלול הפורשת               חניכה
להחזר זכאית החניכה תהא לא הראשון החודש בתום במסלול השתתפות ביטול של מקרה               בכל

 כספי והיא תחויב בתשלום מלא.

 חניכות תחשבנה כאילו המשיכו להשתתף במסלול כל עוד לא מילאו הודעת ביטול השתתפות.●

 ההורה מצהיר, כי הוא מקבל על עצמו ומסכים לכל תנאי התקנון ומאשר בחתימת ידו:

שם ,_______________ נייד מספר ____________ ת.ז. ________________ החניכה          שם
נייד מספר ________________ ת.ז. ________________       האם
,_______________________________________   __________________כתובת
האב שם ;_______________________________________:Email   
__________________ נייד מספר ________________ ת.ז. ________________      
Email;_______________________________  כתובת

.______________________________:  

 

______________________________ 

https://www.tfaforms.com/4683444


       שם ההורה וחתימה     תאריך


