תקנון הרשמה לקורס  NLPפרקטישינר – מכללת האור
מכללת האור הוקמה כדי לתת מענה לעידן החדש בו האנשים נמצאים בהתעוררות מתמדת
ומחפשים לשפר את חייהם .החזון שלי הוא עולם בו אנשים יכולים להשתמש במלוא הפוטנציאל
שלהם ,לממש את כל החלומות שאי פעם היו להם במהירות וביעילות רבה במיוחד.
אנו בטוחים כי כל תלמיד/ה אשר ישתמשו בכלים שירכשו בקורס יפתחו לעצמם דרך חיים מיטבית,
נלמד ליישם טכניקות להתפתחות עצמית ,הגשמה ,התמודדות עם חרדות ,כעס ומצבי לחץ ,שחרור
אמונות מגבילות ומחסומים ,נלמד להתמודד עם טראומות ומשברים ,בעיות בזוגיות ,יחסים בעבודה,
הורות ,מחשבות טורדניות למקסום הפוטנציאל שלנו.
את הקורס מנחה מירב אסיא שעיה במקצועיות וברמה הגבוהה ביותר הכוללת הדרכה ממוקדת,
הדגמות בשיעור ויצירת חיבור בין התלמיד אל עצמו החדש .למירב ניסיון עשיר בהוראה והנחיית
קורסים ומעבר לכך אלפי שעות טיפול פרט ני בקליניקה הפרטית.
על מנת לתאם ציפיות טרם פתיחת הקורס ,חשוב מאוד שכל תלמיד ידע מה הוא מקבל ולמה הוא
מתחייב.
לפניכם הסכם ההרשמה לקורס .חשוב לא להסתפק בקריאת ההסכם ברפרוף אלא לוודא שעברתם
על כל ס עיפי ההסכם של הקורס אליו אתם עומדים להירשם וכי כל הפרטים ברורים לכם לחלוטין.
אחת הסיבות למוניטין הטוב שיש לנו בקרב המוסדות המובילים להשכלה ברחבי הארץ ,היא תיאום
הציפיות שאנו עושים עם התלמידים שלנו מראש.
במידה וגם לאחר קריאת הסכם ההרשמה הפרטני שלך ,דבר מה לא ברור  -צרו עמנו קשר
בהצלחה בקורס,
מירב אסיא שעיה  -מכללת האור
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הסכם הרשמה לקורס  NLPפרקטישינר במכללת האור
כתובת למשלוח דואר :מכללת האור – (מירב אסיא שעיה) בן גוריון  ,103הרצליה 052-3262862
כתובת למשלוח דואר אלקטרוניmeravt05@gmail.com :
שם התלמיד ______________________________________________________
מספר תעודת זהות _________________________________________________
כתובת למשלוח דואר________________________________________________
מספר טלפון נייד לקבלת מסרון _________________________________________
כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הודעות ______________ ______________________

פרטי הקורס:
 .1פרטי הקורס :קורס  NLPפרקטישינר בהנחיית מירב אסיא שעיה טריינר  NLPמוסמכת
 .2תאריך פתיחת הקורס03.01.2019 :
 .3הקורס יתקיים בימי א' בין השעות 18:00 – 22:00 :ברחוב בן גוריון  103הרצליה.
 .4משך הקורס –  25מפגשים (לא כולל חבילות הבונוס במידה והיו בהרשמה).
 .5לימו די תעודה להסמכה בינלאומית כמנחי  NLPמוסמכים  -הסמכה של ארגון  INהבינלאומי
 International Association of NLP Institutesהכוללת תעודה בינלאומית ורישום באתר
הבינלאומי.
תנאים כלליים:
א .הקורס כולל את מרכיבי הלמידה הבאים:
) (1למידה בשיעור קבוצתי פרונטלי הכוללת תרגול בהנחיית מירב אסיא שעיה.
) (2ספר לימוד שיינתן בתחילת הקורס ודפי עבודה ומצגות אשר יישלחו לכל תלמיד בתום השיעור.
) (3קבוצת ווטסאפ שתיפתח עבור תלמידי הקורס ותשמש למתן עדכונים ,שיתופים וכל שאלה
העולה מהשיעורים בכיתה.
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ב .הימים הקבועים ב"פרטי הקורס" הנם בהתאם ללוח הזמנים שיינתן לתלמיד מיד עם פתיחת
הקורס ובנוסף המכללה רשאית להוסיף או לשנות מפגשי לימוד עליהם תבוא הודעה נוספת במהלך
הקורס ומועדם ייקבע ע"י המכללה בהתאם ובהודעה מראש תוך פרק זמן סביר.
ג .במקרה של היעדרות תלמיד משיעור מכל סיבה שהיא ,האחריות להשלמת החומר הנלמד תחול
על התלמיד ואין המכללה אחראית להשלים את החומר הנלמד באותם מפגשים ,גם אם התלמיד
הודיע על כך מראש( ,על אף האמור בסעיף זה אנו דואגים תמיד שאחד התלמידים ישלים את החומר
לחברו לקבוצה ,דבר שמסייע בתרגול גם לחבר שנעדר וגם לחבר שמשלים עבורו).
ד .התלמיד יהיה זכאי לקבל תעודת הסמכה בינלאומית בתנאי שעמד במטלות הקורס :בחינה בכתב,
בחינה מעשית בע"פ ובנוסף אם נכח בלפחות  80%מהשיעורים הקבוצתיים.
ה .תלמיד אשר לא יעמוד במטלות הקורס יקבל תעודת השתתפות בקורס בלבד.
ו .לבוגרי הקורס שירצו להשלים שיעורים בקורס הבא תינתן אפשרות להצטרף בכל עת לקורסים
הבאים עד שנה ממועד סיום הקורס.
ז .לבוגרי הקורס המצטיינים תינתן אפשרות להצטרף למחזורים הבאים כסטאז'רים בקורס
(צ'ופר המשפר ועוזר בהטמעה של הקורס אל החיים).
ח .אין לתעד ,לצלם ,להקליט או לשתף את החומרים הנלמדים בקורס ללא אישור המרצה או מי
מטעמה בהנהלת המכללה.
ט .למכללה שמורה הזכות להרחיק תלמיד מהקורס מכל סיבה של הפרעה למהלכו התקין של
השיעור ו/או התנהגות בלתי הולמת בהתאם לאמור בסעיף ח.
י .דמי הרשמה לקורס הינם  ₪ 250אותם יש לשלם במעמד הרישום.

התחייבות התלמיד:
א .לא לעשות שימוש שלא כדין בחומרי הלימוד ולא להפר את זכויות היוצרים של המכללה.
ב .לפצות את המכללה על כל נזק שעלול להיגרם לה כתוצאה מהתנהגות פסולה של התלמיד.
ביטולים והחזרים:
הקורסים במכללת האור הינם קורסים אקסקלוסיביים בכיתות קטנות של עד  14תלמידים ועל מנת לתת יחס
אישי לכל תלמיד ותלמידה ,לשם כך אנו מאמינים בחופש הבחירה ולכן נותנים  100%אחריות לנרשמים אולם
חשוב שתדעו כי תלמיד שנרשם תופס מקום של תלמיד אחר ולכן מדיניות הביטולים וההחזרים הינה בהתאם
לסעיפים הבאים:
א .הודעת ביטול השתתפות לקורס יש להעביר במייל אל כתובת  meravt05@gmail.comולוודא את
קבלת המייל.

ב .תלמיד אשר ביטל את השתתפותו מרגע ההרשמה ועד  30ימים לפני מועד פתיחת הקורס ,יוחזר
לו כספו למעט דמי הרשמה בסך .₪ 250
ג .תלמיד אשר ביטל השתתפותו החל מ 30 -ימים ועד ליום פתיחת הקורס (לא כולל את יום פתיחת
הקורס),יוחזר לו כספו למעט  10%מהמחיר הכולל ולא פחות מ .₪ 585
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ד .תלמיד אשר ביטל השתתפותו מיום פתיחת הקורס ועד לתום השיעור השלישי יוחזר לו כספו פ חות
 ₪ 350עבור כל מפגש שהשתתף בו סה"כ ( ₪ 1,050דמי ההרשמה בסך  ₪ 250יקוזזו מהסכום
הנ"ל) ,את הספר ושאר חומרי הלימוד שקיבל יוכל התלמיד להשאיר אצלו.
ה .לא יינתנו יותר החזרים כלשהם לתלמידים המבטלים לאחר השיעור השלישי.
ו .על אף האמור בסעיף ה , .תלמיד יהיה זכאי להחזר מלא של כספו במקרים הבאים בלבד ובכפוף
להמצאת מסמכים מתאימים :פטירתו של בן משפחה מדרגה ראשונה במהלך הקורס; גילוי מצב
רפואי שאינו מאפשר השתתפות בקורס ואשר לא היה ידוע טרם ההרשמה לקורס; לחלופין ,יוכל
התלמיד לדחות השתתפותו בקורס עד ל 3 -מועדי הקורסים הבאים.
החזר כספי או דחייה כאמור ,יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המכללה ועל בסיס מקום
פנוי .
ז .לזכות תלמיד המבקש לדחות את השתתפותו בקורס יישמר זיכוי בגובה  25%מהתשלום אשר
שילם בפועל לניצול במשך שנה מיום התשלום המקורי .בזיכוי ניתן להשתמש אך ורק לרכישת קורס
קבוצתי לפי מחיר מחירון מלא.
ח .פתיחת הקורס מותנית במינימום רישום של  6תלמידים .במקרה שקורס לא נפתח תינתן לתלמיד
האפשרות להצטרף לקורס אחר שמתקיים במכללה או לקבל את מלוא כספו בחזרה וזאת בתנאי
שהודיע על בחירתו בכתב עד פתיחת הקורס אליו נרשם.
ט .בכל מקרה אחר לא תהיה אפשרות של דחייה ו/או ביטול הקורס.

תשלומים:
תנאי להשתתפות בקורס הי נו הסדרת התשלום מראש עוד בטרם לתחילת הלימודים.
אני מתחייב לשלם ל"מכללת האור" מירב אסיא ח.פ  031967441את עלות הקורס
סכום של  ₪ 5,850עפ"י תנאי התשלום הבאים:
התשלום ניתן בעבור קורס  NLPפרקטישינר לרבות ספרי לימוד ,דפי עבודה ומצגות.
התשלום יתבצע באחד מהאמצעים הבאים:
לתשלום במזומן :תינתן הנחה והתשלום יבוצע בסכום כולל של_ ₪ 5,700כולל מע"מ.
לתשלום בהמחאות :עד  6המחאות ,בסכום כולל של_ ₪ 6,100כולל מע"מ.
בנק_____________ :סניף_____________ :מ-חשבון___________________:
א .תנאי להשתתפות בקורס וקבלת תעודה בינלאומית הינה פירעון כל התשלומים במלואם ובמועדם.
כל שיק שיחזור יחויב בדמי טיפול של .₪ 20
ב .במידה ויחזור שיק מכללת האור תתריע בפני התלמיד להסדיר התשלום תוך  14ימי עסקים,
במידה ולא הוסדר התשלום בפרק הזמן הנתון תינתן התראה נוספת ואחרונה עם עוד  7ימי עסקים
להסדיר את התשלום .במידה ועדיין לא יוסדר התשלום תהיה המכללה רשאית להפסיק את לימודי
התלמיד בכל עת.
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לתשלום בכרטיס אשראי:
ניתן לשלם עד  2תשלומים שווים ללא ריבית של  ,₪ 2,925סכום כולל של  ₪ 5,850כולל מע"מ.
ניתן לשלם ב 10 -תשלומים שווים של  ₪ 625.95בסכום כולל של  ₪ 6,259.50כולל מע"מ.
(הסכום כולל את חישוב הריבית עבור  10התשלומים).
מס' כרטיס ____________________________ :תוקף_________.
חתימת ות.ז בעל הכרטיס________________________________:

אני ,הח"מ ,מצהיר כי קראתי את הסכם ההרשמה וכי אני מבין את תוכנו ומסכים לאמור בו:
בחתימתי אני נותן את הסכמתי למשלוח פרסומים עדכונים והודעות באמצעות פרטי ההתקשרות
שמסרתי .מכללת האור מתחייבת לשמור על פרטיותך ולא להעביר את פרטיך לאף גורם צד שלישי
כזה או אחר .באפשרותך להודיע למכללה להסיר את עצמך מקבלת מסרים ועדכונים בכל עת.

שם מלא _________________ :תאריך ____________ :חתימה________________ :

אני רוצה לברך אותך על הרשמתך ואשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ובכל עת.
טלפון למקרה של פנייה או בקשה כלשהי052-3262862 :
בברכת הצלחה בקורס  NLPפרקטישינר.
מירב אסיא שעיה
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