עיצוב ואמנות רב תחומית

נוסד ב≠ ∑∑±π

אנו שמחים כי הצטרפת למכללת ורצברגר ,להלן עיקרי התקנון :
הרשמתך הינה בכפוף לתקנון מכללת ורצברגר – בית החוגים והאמנויות בע"מ – להלן עיקרי התקנון :
א .המכללה נוסדה על מנת להקנות מיומנויות בתחומי האמנות השימושית והראיה האמנותית לצורך פיתוח סגנון עבודה אישי
ב .הלימודים במכללה מחייבים התנהגות הולמת ובהתאם לכללי המשמעת הנהוגים במכללה.
ג .מחיר הקורס ו/או המסלול אינו כולל חומרים ו/או ציוד ו/או נסיעות ו/או כניסה למוזיאון – נא להתעדכן מראש טרם ההרשמה בעלותם
המשוערת) .עלות החומרים עשויה להשתנות בהתאם לגודל העבודות ,סוג החומרים ,טיב המכשור ומספר העבודות בקורס(.
ד .השלמות שיעורים ו/או חיסורים הינם בכפוף לתקנון וכמפורט להלן :
המכללה אינה מתחייבת להשלים לימודים לסטודנט אשר החל את לימודיו ו/או החסיר שיעורים מסויימים .
על אף האמור לעי"ל תאפשר המכללה השלמת שיעורים בהתאם לשיקול דעתה  -על בסיס מקום פנוי בלבד -ועד מקסימום  20%ממספר
פגישות הקורס  -השלמת הפגישות תתאפשר עד שנה מיום תחילת הקורס) .לא תינתן השלמה נוספת – במידה והסטודנט לא הגיע
להשלמה(.
ה .הסטודנט מתחייב לשמור על סודיות המידע שנמסר על ידי המכללה.
אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר סקיצות ו/או דגמים ו/או דפי עבודה הניתנים במהלך השיעור לצרכי הוראה בלבד במסגרת המכללה
ו/או מערכי שיעור ו/או יצירות המוצגות במכללה ו/או מאתר האינטרנט של המכללה להלן  , www.wac.co.ilו/או לעשות בהם כל שימו
בין אם בתמורה ובין שלא בתמורה.
כל החומר והמידע הנמסר לסטודנט במהלך לימודיו הינו לצרכיו אישיים בלבד ,על הסטודנט לסגל לעצמו את עקרונות הלימוד,
הטכניקות ודרכי ההוראה ולשנות בהם את הפרטים הרלוונטים כך שלא יפר את כללי הסודיות ו/או המסחר ו/או זכויות יוצרים – לפי כל דין.
ו .הצהרת בריאות – סטודנט הנרשם למכללה מאשר כי  .1 :אינו חולה במחלה )מדבקת/נפשית( שעלולה להוות סיכון לצוות ו/או לתלמידים
ו/או למנוע את לימודיו בצורה כלשהי  .2לא ידועה לו רגישות כלשהי לחומר מסויים )ואם כן יבדוק בטרם ירשם באם משתמשים בקורס עם
החומר הנ"ל( .כל העובר על הצהרה זו לא יוכל לבוא בדרישות כלשהן כלפי המכללה הן לעניין האחריות והן לעניין שכר הלימוד.
המכללה לא תאפשר החזר שכר לימוד – אולם רשאית ע"פ שיקול דעתה ובצירוף האישורים הרלוונטים "להקפיא" את הלימודים.
ביטולים והחזרי שכר לימוד –
 .1מכללת ורצברגר פועלת בהתאם לחוק הגנת הצרכן )ביטול עסקה( התשע"א  2010ואף מקלה מעבר לכך ברישום למסלולי הלימוד.
 .2לאחר  14ימי עבודה מעת הרישום ביטול יעשה במכתב רשום בלבד למכללת ורצברגר – המועד הקובע הינו יום קבלתו.
על הסטודנט לשמור עותק מהמכתב הרשום ,הודעה במייל/פקס – לא תהיה קבילה לצרכי ביטול  -אלא אם קיבלה בכתב את אישור
המכללה
 .3מחיר הקורס או המסלול כולל דמי הרשמה בגין שיבוץ וטיפול בסך  - ₪ 200שאינם מוחזרים בכל מקרה ועניין.
 .4ביטול שובר מתנה יתאפשר בתוך  14יום מעת ביצוע הרישום ,ובלבד שהביטול ייעשה  14ימי עבודה לפני תחילת השירות
)כאמור בתקנות הגנת הצרכן( ובניכוי  ₪ 200דמי הרשמה  -בגין טיפול והוצאת/שליחת שובר מתנה מודפס ע"ש מקבל השובר.
 .5ביטול הרשמה לאחר פתיחת הלימודים מחייבת במלוא שכר הלימוד )בקורסים ובמסלולים(
 .6בקורסים :ביטול בתוך  14ימי עבודה מעת ביצוע הרישום ,יחוייב בדמי הרשמה ,ובלבד שהביטול ייעשה  14ימי עבודה לפני תחילת
הקורס.
 .7במסלולים :מכתב ביטול שיתקבל עד  60 -ימי עבודה לפני פתיחת המסלול יחוייב ב 15%-ממחיר המסלול בשלמותו,
מכתב ביטול שיתקבל עד  20ימי עבודה לפני פתיחת המסלול יחוייב ב 50%-ממחיר המסלול בשלמותו.
להלן מסלולי הלימוד לסעיף זה :מסלולי :הדרכה/התמחות/מאסטר/חצי מסלול ,אמנות משקמת ,שנה ב' ,עיצוב והפקה,
לימודי חינוך/שבתון ,מסלולים לחיילים משוחררים ,מסלולי ביטוח לאומי ,מסלולי משרד הקליטה וכו'.
 .8במסלולי המכינה – מכתב ביטול שיתקבל לאחר שיבוץ לכל פעילות שהיא :קמפוסים ו/או קורסים –  50%ממחיר המסלול בשלמותו
מכתב ביטול שיתקבל לאחר פתיחת הלימודים  -לא יאושר – שכר הלימוד יגבה במלואו .
 .9תחילת לימודים  :התחלת כל פעילות שהיא  :סדנא ,קורס ,הרצאה ,קמפוס/ים ,פעילויות במסגרת המכינה ,בין אם הסטודנט נכח  /לא.
ז .סעיף שיפוט – בכל מקרה של מחלוקת לביהמ"ש בת"א בלבד הסמכות הבלעדית והיחידה לדון.
ח .נהלים כללים :
 .1המכללה רשאית לשנות את התקנון כולו ו/או חלקו והשינויים יכנסו לתוקפם ויחייבו את הסטודנטים תוך  14ימים מיום פרסומם באתר.
 .2סטודנט המעוניין להמשיך ללימודים גבוהים  -באחריותו הבלעדית לוודא כי הוא עומד בדרישות המוסד בו הוא מתכוון להמשיך את
לימודיו ,אולם אין המכללה אחראית לקבלתו ו/או אי קבלתו לכל מוסד לימודים אחר ,כמו גם אין המכללה מתחייבת למצוא מקומות
תעסוקה לבוגריה.
 .3למכללה שמורה הזכות לעדכן או לשנות את תוכנית הלימודים לפי הצרכים האקדמיים המשתנים לרבות להזיז מועד שיעור /סדנא/קורס
כמו גם לשנות את מבנה ואת שעות וימי הלימוד עפ”י כמות הסטודנטים בקורס ובהתאם לצרכי השוק  -אך לא לפגוע בתכני הקורס.
 .4זכויות היוצרים של עבודות ו/או פרויקטים שנעשו בזמן הלימודים – הן של מכללת ורצברגר ,המכללה רשאית לצלם את העבודות
המוצגות במכללה ו/או יצירות הסטודנטים ו/או סטודנטים במהלך הלימודים ,לצורך פרסום במדיות השונות – אי פנייה של סטודנט
במכתב רשום ומראש תחשב כהסכמה לפרסום .
 .5במסלולי הלימוד – קבלת הנחיה טלפונית מהסטודנט לשיבוץ לקורס/לכל פעילות – מהווה שיבוץ לימודים לכל דבר ועניין.
 .6שליחת חשבונית הרישום במייל עם קישור לתקנון המכללה – ו/או מסירתה לסטודנט – -מהווה אישור והסכמה לתקנון ולתנאי הרישום.
הריני מאשר בחתימתי את האמור ,ומתחייב לפעול בהתאם לתקנון מכללת ורצברגר ,בפעילויות ,בקורסים ובמסלולי הלימוד בשנים בהם
אלמד.
) √ אישור קבלת דואר פרסומי ומסחרי במייל(sms/
בכל שאלה נשמח לעמוד לשרותך 03-6731164 :

