לשימוש פנימי_________________________:
טופס רישום

תאריך__________ :

קורס תכנון ותפעול תחבורה ציבורית מקוון שיחל ביום ה19.10.20-
) 7מפגשים באמצעות  – ZOOMימי שני(14:00-17:00 ,
שם משפחה _______________ שם פרטי _______________
________
ת.ז _____________ .טל' נייד _______
בעלות של ₪ 3,100 :בתוספת מע"מ למשתתף ) ₪ 3,627כולל מע"מ(

הבטחת המקום בקורס תיעשה במעמד התשלום; טופס ללא אמצעי תשלום לא יתקבל והמקום לא יישמר
כתובת דואר )לא מייל!( למשלוח חשבונית_________________________________ :
לתשלום נא סמנו בחירה:
☐תשלום במזומן – יש להגיע אל משרדי 'נתיבים'
אלי ויזל  2ראשון לציון – קמפוס המסלול האקדמי המסלול האקדמי המכללה למינהל

☐העברה בנקאית אל:
בנק הפועלים ,סניף  ,600ח-ן  612440ע"ש פתרונות קמפוסיים בע"מ – ח.פ513506170 .

נא להעביר בבקשה העתק אסמכתא במייל אלlinar@ice.colman.ac.il :
☐נא לחייב כ .אשראי שמספרו______________________________________ :
)לא מכבדים כ .אשראי מסוג "דיינרס"(
תוקף הכרטיס ,______ :שלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס ____
☐בתשלום אחד ☐או ב ____ -תשלומים )עד  3תשלומים ללא ריבית(
שם בעל הכרטיס _____________ ,ת.ז,_______________ .
סוג כרטיס ,____________ :טלפון ________________

חתימת בעל הכרטיס ____________________

מכללה לאומית מובילה להכשרה ניהולית ומקצועית
בתחומי ניהול תשתיות התחבורה והבטיחות

רק במקרה של תשלום ע"י החברה ,יש למלא את השדות במסגרת:
אנו חברת __________
מבקשים לרשום את______ :

_________ ,ח.פ ______________
_____ ,מס' ת.ז_______________ .

אנו מתחייבים לשלם עבור העובד הנ"ל תשלום כולל ע"ס  ₪ 3,627כולל מע"מ למשתתף

חתימת החברה____________________

שימו לב! טופס לא חתום בתחתית עמוד  2ו\או מלא באופן חלקי ,לא יתקבל!
.1

עם חתימתי אני מתחייב לשלם את כל התשלומים בגין הקורס הרשומים בטופס רישום זה.

.2

החתום בטופס מצהיר כי המשתתף בקורס הינו מעל גיל  18ושולט בשפה העברית בקריאה ודיבור.

.3

ידוע לי כי החברה זכאית להפסיק מידית את לימודיו של התלמיד בגין אי תשלום שכר הלימוד ,כולו או חלקו
במועד .במידה והמחאה של תלמיד תחזור ,יישא התלמיד בעלויות שיגרמו לחברה מכך.

.4

יש לסיים כל התשלומים עד שבועיים לסיום הקורס על מנת לקבל תעודת גמר.

.5

סיום הקורס בהצלחה ו\או קבלת תעודה מותנים בעמידה בחובות אקדמיים שיימסרו לי בפתיחת הקורס.

הצהרה והתחייבות
כל צרכן שביצע תשלום באתר\באמצעות טלפון רשאי לבטל את העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א .1981-
ביטול עסקה יהיה בהודעה בכתב בלבד שתשלח ותתקבל אצל פתרונות קמפוסיים בע"מ בכתובת דוא"ל:
 iroads@ice.colman.ac.ilתוך  14ימי עסקים ממועד ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך ובו פרטים ,בין היתר ,אודות
העסקה ,מחירה ותנאי ביטולה ,לפי המאוחר ,בתנאי שביטול כאמור יעשה לפחות שני ימים ,שאינם ימי מנוחה ,קודם
למועד שבו אמור השירות להינתן .באחריות הצרכן לוודא כי קבלת הודעת הביטול בפתרונות.
לאחר ביטול העסקה כדין ,יהיה הצרכן זכאי להחזר כספי בתוך  14יום ממועד קבלת ההודעה בכתב על ביטול העסקה
במשרדי המסלול ,בהתאם לתשלום ששילם בפועל ובניכוי דמי ביטול כאמור להלן.
דמי ביטול יעמדו על  5%ממחיר העסקה או  ,₪ 100לפי הנמוך מביניהם .לצרכן לא תהא כל טענה באשר לגביית דמי
הביטול כאמור.
אני מאשר/ת לשלוח אליי בפקס ,דוא"ל ו\או מסרונים ) (SMSמידע בנוגע לתוכניות ,קורסים ואירועים של "מכללת
נתיבים" ,ניוזלטרים ומידע שיווקי אודות מוצרים וקורסים חדשים ,וכן לפנות אליי בהצעה לקבלת שירותים שונים.
)יש למחוק אם לא מאשרים(

תאריך ______________:חתימת הנרשם\החברה____________________ :

מכללה לאומית מובילה להכשרה ניהולית ומקצועית
בתחומי ניהול תשתיות התחבורה והבטיחות

