יש להחזיר חתום עם חתימה במייל או לפקס 153-737412567

טופס התחייבות לחוג  2017-2016מס'______
פרטי המשלם/ת
שם ושם משפחה_____________________________________ :
פרטי התלמיד/ה
שם__________________________________ :
שם הקורס

תאריך תחילת לימודים

פרטים נוספים

מחיר חודשי

חוג

חודשי (מתחיל כל  1לחודש)

שעתיים בשבוע

425

הסכם לימודים לקורס בדה קול אינגליש סקול:
 .1אני הח"מ רשמתי את בני/בתי ללימודים בדה קול אינגליש סקול ע.מ.316645902.
 .2אני מאשר/ת לחייב את כרטיס האשראי  ₪ 100מקדמה בכדי לשריין מקום .אני מצהיר/ה בזאת כי מוסכם עלי שבמידה ואבטל את
הרשמתי לא אקבל חזרה את ה .₪ 100 -המקדמה תתקזז מהתשלום הראשון.
 .3במידה ואני מעוניין/ת להפסיק את חוג לבתי/בני מחויבותי להודיע בכתב  3שבועות לפני תחילת חודש לימודים הבא.
 .4לא אהיה זכאי/ת להחזר כלשהו אם התחלתי את הלימודים ולא הודעתי מראש – לפי סעיף .3
 .5התשלום לחוג כולל את כל החומר הנדרש (ניתן לרכוש ספרי לימוד אקסטרה).
 .6במועד ההרשמה יש למסור  10צ'קים מראש לכל  1לחודש לפקודת "דה קול אינגליש סקול" לפי הפירוט בדף השני.
 .7הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות עד  6תלמידים בקבוצה.
 .8תחילת הלימודים מ  1לספטמבר  30 - 2016ליוני  .2017מי שמעוניין להמשיך בקיץ ,בבקשה צרו קשר לקראת סוף יוני .2017
 .9עלות החוג היא לכל תלמיד/ה.
 .10במידה והתלמיד/ה מחסיר/ה אין אפשרות לקבל החזר כספי .במידה והחיסור מסיבה מוצדקת ,אפשרי להגיע לקבוצה חילופית באותה
רמה על בסיס מקום פנוי ולפי שיקול דעת דה קול אינגליש.
 .11אני מאשר/ת ולהעלות תמונות או/ו סרטונים של שלי/של בני/של בתי לאינטרנט או לרשות חברתיות.
 .12במידה ויש אלרגיה לבני ובתי אני מתחייב/ת לידע את צוות דה קול אינגליש סקול .אלרגיות_____________________:
 .13בית הספר יהיה סגור בערבי חג וחג בתאריכים הבאים| 23-24.10.16 | 16,17,20,21.10.16 | 11-14.10.16 | 2-7.10.16 :
. 30-31.5.17 | 14.5.17 | 1-2,5.17 | 10-17.4.17 | 9-13.3.17
 .14חודש אוקטובר בעלות של .₪ 213

סוג אשראי

מספר אשראי

תוקף

CVV

מספר ת.ז.

חתימה __________________:תאריך____________:
הצהרת תלמיד
אני _____________________ מתחייב/ת להכין שיעורי בית ,להתכונן להכתבות ומבחנים ,מכיוון שאני יודע/ת שאם לא אעשה זאת ,לא
אעמוד בקצב הכיתה ולא אצליח להתגבר על הקשיים שלי באנגלית.
חתימת התלמיד /ה______________________________

להלן פירוט פריסת צ'קים לשנת הלימודים 2016-2017
את הצ'קים יש למסור מראש ולרשום לפקודת  :קול אינגליש לכל  1לחודש של חודש הלימודים הנוכחי.

חודש

סכום

9.16

425

10.16

213

11.16

425

12.16

425

1.17

425

2.17

425

3.17

425

4.17

425

5.17

425

6.17

425

