תקנון הרשמה לקורס – לנגן גיטרה בשישה מפגשים
אנו שמחים כי בחרת להשתתף בקורס לנגן גיטרה בשישה מפגשים ומאחלים לך הנאה והצלחה!
חובות התלמיד:
עמידת התלמיד בחובות הנ"ל הם חלק בלתי נפרד מההסכם
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

להשתתף בכל ששת המפגשים
במידה ולא מגיעים לאחד המפגשים יש להודיע מראש
ההצלחה בקורס = תירגול ,למשך שעה ביום .אפשר לחלק את השעה במשך היום.
לאחר כל שיעור יישלח אליכם בווטסאפ סיכום השיעור עם סרטונים לתירגול .וודאו כי קיבלתם.
תשתמשו בסרטונים הם כלי חשוב בתרגול.
שימו לב שאתן בקבוצת ווטסאפ שתיפתח שבוע לפני פתיחת הקורס .הקבוצה נועדה לעזרה ,תמיכה,
שאלות ,פידבקים חוויות וסרטונים .הקבוצה לנושאי הקורס בלבד!
מומלץ להקדים ולהתחמם יחד עם התלמידים האחרים לפני השיעור
חשוב להגיע עם ציפורניים גזורות

תנאי ההרשמה:
.1
.2
.3

מחירו של קורס לנגן גיטרה בשישה מפגשים  -הינו  1980ש"ח
בהרשמה מוקדמת( ,עד  10ימים לפני מועד פתיחת הקורס) תינתן הנחה של ₪ 200
התשלום הינו בכרטיס אשראי במעמד ההרשמה .ניתן לחלק ל 3-תשלומים שווים.
לצערנו ,לא נוכל לשמור מקום למשתתפים שלא יסדירו את התשלום בזמן.
על-פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ,התש"ע– 2010
פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא  14יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה לא פחות מ 7 -ימים
קודם למועד תחילת השירות.
בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של  5%מערך העסקה אך לא יותר מ 100
.₪
ביטול לאחר  14יום ועד  7ימים לפתיחת הקורס יחוייב בדמי הרשמה של ₪ 400
 7ימים לפני פתיחת הקורס אין אפשרות ביטול ,אין החזר כספי .לתלמיד תינתן אפשרות שיבוץ
מחדש ,על בסיס מקום פנוי בפרק זמן של שנה מההרשמה .

.6

ביטול השתתפות בקורס ייעשה ע"י משלוח הודעה כתובה במייל hakaftor.office@gmail.com :
בהתאם לסעיפים 4-6
שיטת הכפתור שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לדחות מפגשים במקרים חריגים,
בהתאם לאילוצי המורה ואילוצים טכניים אחרים .בכל מקרה של ביטול מפגש ,יתווסף מפגש חלופי,
כך שהקורס יתארך בשבוע נוסף או יותר בהתאם.
משתתף שלא יוכל להגיע לאחד המפגשים שנקבעו מראש או למפגש חלופי ,לא יוכל לקבל פיצוי
כספי .תינתן לו אפשרות להשלים את המפגש בקורס המקביל או בקורס שיהיה במועד מאוחר יותר.
תלמיד שלא הגיע לשיבוץ מחדש ולא הודיע שבוע לפני פתיחת הקורס מיצה את זכותו לשיבוץ
מחדש.
אם יש לך השגות על תוכן התקנון – יש להעביר אלינו במייל תוך  48שעות מרגע קבלתו .אי שליחת
הערות – משמע – אישור התקנון על כל המשתמע מכך.
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העברת הקורס למשתתף אחר
העברת הקורס למשתתף אחר תתאפשר בתנאי שהתלמיד לא למד באחד הקורסים של הכפתור ועומד
בקריטריוני הקבלה של שיטת הכפתור
תעודת אחריות – לא ניגנת לא שילמת
תלמיד שנכח בכל ששת המפגשים ,עמד בהתחייבות שלו ותרגל במשך הקורס כל יום שעה ועדין לאחר ששה
מפגשים לא יודע לנגן יוכל לדרוש את מחיר הקורס בחזרה למעט דמי ההרשמה וטיפול בסך  ,₪ 400ובתנאי
שהתלמיד דיווח לשיטת הכפתור על אי הצלחתו לנגן תוך  7ימי עסקים ממועד סיום הקורס המקורי.

