
 

 
 

 יש להחזיר חתום עם חתימה במייל או לפקס 153-737412567

_____  מס' 2017 לחוג התחייבותטופס   

_____________________________: המשלם/ת שם ומשפחה של  

_______________________________________שם התלמיד/ה:   

  

 הסכם לימודים לקורס בדה קול אינגליש סקול:

.316645902ללימודים בדה קול אינגליש סקול ע.מ. רשמתי את בני/בתי. אני הח"מ 1  
אני מצהיר/ה בזאת כי מוסכם עלי שבמידה ואבטל מקדמה בכדי לשריין מקום. ₪  100 בסך האשראי כרטיס אני מאשר/ת לחייב את. 2

תתקזז מהתשלום הראשון.  מקדמה זו  ₪. 100 -את הרשמתי לא אקבל חזרה את ה  
 3. במידה ואני מעוניין/ת להפסיק את החוג לבתי/בני אני מתחייב/ת להודיע בכתב 3 שבועות לפני תחילת חודש לימודים הבא.  

. 3לפי סעיף  –ולא הודעתי מראש  כלשהו אם התחלתי את הלימודים להחזרלא אהיה זכאי/ת . 4  
חוג כולל את כל החומר הנדרש )ניתן לרכוש ספרי לימוד אקסטרה(.להתשלום . 5  
.קול אינגליש סקול"דה לפקודת " לחודש 1לכל  צ'קים מראש 10למסור במועד ההרשמה יש  .6  
. בקבוצה תלמידים 6עד  ,מתקיימים בקבוצות קטנות. הלימודים 7  
  . 2017להמשיך בקיץ, בבקשה צרו קשר לקראת סוף יוני  ת/מי שמעוניין .2017ליוני  30  - 2016 לספטמבר 1 תחילת הלימודים מ .8
. יחיד/ה תלמיד/הלהיא . עלות החוג 9  

)מחלה באישור רופא, בעיות  מסיבה מוצדקת תוההיעדרובמידה אין אפשרות לקבל החזר כספי.  ,. במידה והתלמיד/ה מחסיר/ה10
 אישיות ומשפחתיות חריגות(, אפשר להגיע לקבוצה חלופית  באותה רמה על בסיס מקום פנוי ולפי שיקול דעת "דה קול אינגליש".    

חברתיות.   לרשתותאני מאשר/ת להעלות תמונות או/ו סרטונים שלי/של בני/של בתי לאינטרנט או  .11  
אלרגיות:_____________________ בתי אני מתחייב/ת לידע את צוות דה קול אינגליש סקול./במידה ויש אלרגיה לבני. 12  

  ים.וחג יםבערבי חג. בית הספר יהיה סגור 31
 
 

 

 :__________________תאריך:____________חתימה 

 :הצהרת תלמיד

בקצב  אעמודאם לא אעשה זאת, לא שמכיוון שאני יודע/ת כין שיעורי בית, להתכונן להכתבות ומבחנים, אני _____________________ מתחייב/ת לה
    הכיתה ולא אצליח להתגבר על הקשיים שלי באנגלית. 

 _______ה_____________________חתימת התלמיד/

 חודשי מחיר פרטים נוספים תחילת לימודיםתאריך  שם הקורס

 425 בשבוע אקדמיות שעתיים לחודש(  1חודשי )מתחיל כל  חוג

 מספר ת.ז. CVV תוקף מספר אשראי סוג אשראי

     


