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 טופס הרשמה לקורס

 שם הקורס< __________________________________________________________

 

UP  4 - ;>;86>>, נתניה או באמצעות פקס< 57 ףמכללה מקומית בע"מ רח' דיזנגו –להשכלה=  

 __________________ שם פרטי: _________________ ת.לידה: _________שם משפחה: 

 ___________________________מס' ת"ז )כולל ספרת ביקורת(: ___________________

מען למכתבים: רחוב: ______________ מספר בית: ____________ עיר/ישוב:__________ 

__________________ טלפון נייד: ____________ מיקוד: ______________ טלפון בבית: 

 דוא"ל: ___________________________________  טלפון בעבודה: ________________ 

 –המחאה/ות לפקודת "אפ להשכלה  צורת התשלום: ______________________________

 תשלומים( 5מכללה מקומית בע"מ" ע"ס ______________ ש"ח )עד 

ויזה / לאומי ויזה / ישראכרט / אמריקן אקספרס / דיינרס /  :באמצעות כרטיס אשראיחיוב  

  ______________________________________________________________ אחר

ש"ח )נא למלא את הסכום ולסמן במשבצת המתאימה את  ______נא חייבו בסך __________

 ____________________________כרטיס:_ �(  מס5 \ 4 \3 \ 2 \ תשלום אחד (מס' התשלומים

  ________________________ : שם בעל הכרטיס ____________________ תוקף הכרטיס

  ___________________:חתימת בעל כרטיס  ____________________:ת.ז. בעל הכרטיס 

 

י לבקש מכללה מקומית בע"מ וידוע לי כי באפשרות -להשכלה  - UPאני מאשר/ת קבלת חומר מ

חתימתי כאן מהווה הצהרה על נכונות הפרטים שמסרתי   ת.הסרה מרשימת התפוצה בכל ע

 .ר לימודבטופס זה וכן אישור והסכמה לנוהל הרשמה ותשלום שכ

  _________________________________ חתימה _ _________תאריך ______________

___________ __לשימוש משרדי הטופס התקבל ביום ___________ התשלום התקבל ביום __

: הערות ___________   מס' קבלה

____________________________________________________________________  

   _________________ תאריך _________________ חתימה
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 נוהל הרשמה

מכללה  –למשרדי אפ להשכלה העביר על טופס ההרשמה, בצירוף שכר הלימוד, להרשמה 

 ימים לפני מועד תחילת הקורס ;, עד מקומית בע"מ

 מספר  .במשרדשטופס ההרשמה ושכר הלימוד התקבלו  054-3334926דא בטלפון מס' ויש לו

 המקומות בקורס מוגבל. ההרשמה לקורס היא בשיטת "כל הקודם זוכה". 

o רק תשלום בפועל מבטיח את מקומם של המשתתפים.  

o  בחומרים אשר נשלחו מהמשרדשכר הלימוד המלא לקורס מפורט.  

o  עם ההרשמה לקורס והם חלק משכר הלימוד. דמי  יגבו₪  500דמי הרשמה בסך

 ההרשמה אינם מוחזרים

 למשרדי החברהיש למלא את טופס ההרשמה, לצרף את שכר הלימוד ולהעבירו  אופן ההרשמה 

 באחת הדרכים הבאות

o .לבאמצעות הדוא":: uplocalcollege@gmail.com  \  8842787-09: הפקסדרך  

o  :054-33334926בתיאום טלפוני במספר באופן אישי  

  אופן תשלום שכר הלימוד 

o  דרך אתר האינטרנט . בכרטיס אשראיcollege.com-www.up   054-או דרך המשרד

33334926 

o  בהמחאה/המחאות בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים שווים. תאריך ההמחאה

"אפ להשכלה הראשונה יהיה למועד פתיחת הקורס. את ההמחאות יש לרשום לפקודת 

הסדר תשלומים בהמחאות:  .ולצרף את כולן לטופס ההרשמה מכללה מקומית בע"מ" –

 תשלומים חמישהעד 

  שומרים לעצמם את הזכות שלא לפתוח מקומית בע"ממכללה  –אפ להשכלה , פתיחת קורסאי ,

קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד, 

  .כולל דמי ההרשמה

 ההרשמה עד שבוע לפני המפגש  ממועד :עיתוי קבלת בקשת הביטול - נוהל ביטול הרשמה

  .₪ 500דמי הרשמה בסך של יקוזזו הראשון 

 משכר הלימוד  10%לפני המפגש הראשון דמי הרשמה + שבמהלך השבוע 

 לת הלימודים בקורס אין החזר כספימיום תחי

. יש לוודא מכללה מקומית בע"מ –לאפ להשכלה בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד  

  .במשרדאת קבלת בקשת הביטול  054-33334926בטלפון מס' 

 .ת הבקשההמועד הקובע הינו מועד קבל

  מידע כללי 

o  במתקני הרשות המקומית פרדסיההלימודים מתקיימים 

o פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של משתתפים 

o  יימסר לנרשמים לקראת פתיחת הקורס.מיקום מדויק של הלימודים  

o  של שיבושים העלולים להיגרם  במקרים -מרצים ובסדר ההרצאות שינויים בהרכב

 .מגורמים שאינם בשליטתנו, ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים
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