
 

 

 2018 אוקטובר

 טל תשע"לשנה" אגודה אפטרהחוגי מערך תקנון 

 

הרשמה לחוגים וסדנאות מתבצעת בשעות הקבלה של משרד שירותי אגודת הסטודנטים הממוקם בקומת  .1

 . האינטרנט של אגודת הסטודנטיםאו דרך אתר  הקרקע של בניין בית הסטודנט

לעיל, מערך החוגים והסדנאות  שנים. על אף האמור 18 שמלאו לורכישת כרטיסיה/הרשמה לחוג מותרת למי  .2

להחליט האם לקבל או לדחות בקשתו  ,( שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו"אפטר")להלן:  של האגודה

 אחד מחוגי וסדנאות האגודה.כל להרשמה ל( "משתתף")להלן: של סטודנט או אורח 

 .לחדרי האגודה השונים מחמד חיות להכניס אין .3

 .מזכוכית שתייה בקבוקי חדרים הנ"לל להכניס אין; חדרי האגודה השוניםל אוכל דברי להכניס אין .4

נון רשאי לסיים את הרשמתו של כל משתתף בחוג או בסדנא במקרה של הפרה של הוראות התק אפטרמערך ה .5

עת . כמו כן, רשאית ההנהלה לסיים הרשמתו במקרה של הפרת משמאפטרו/או הוראות של הנהלת מערך ה

חמורה ו/או התנהגות גסה, פרועה או אלימה ו/או התבטאות מילולית גסה או אלימה ו/או התנהגות שיש בה 

 כדי לסכן את המשתתפים בחוגים לרבות סדנאות וחדר המוזיקה.

 רשאית לשנות ולתקן את התקנון מעת לעת ולפי שיקול דעתה. אפטרהנהלת מערך ה .6

התקנון, המהווה חוזה בינו לבין את  מאשר כי קרא ,וחדר המוזיקהלרבות סדנאות  ,אפטרה משתתף בחוגיכל  .7

  אגודת הסטודנטים.

הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה, שימוש לא הולם עשוי אשר ניתנים למשתתפים  והכרטיסייההמנוי  .8

ואופן אפטר אלו יועברו לטיפול הנהלת מערך ה ללא החזר כספי מצד האגודה. מקרים להוביל לשלילת המנוי

 .הבלעדי הטיפול יהיה נתון לשיקול דעתה

ו/או מי מטעמם לא יהיו  האגודההינה על אחריות הבלעדית של המשתתפים. השימוש בחדרי האגודה השונים  .9

י כתוצאה שילאחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר אשר יגרם למשתתף ו/או לצד ש

 .שימוש בחדרי האגודה השוניםמ

חובה לחתום על הצהרת בריאות על גבי טופס הרישום. טופס רישום שלא בחוגים הכוללים פעילות ספורטיבית  .10

 .חוג, והמשתתף לא יוכל להשתתף בלא יאושר –יהיה חתום 

בכל הנוגע לחדר המוזיקה, מצהיר המשתמש כי השימוש הינו על אחריותו בלבד וזה נדרש לחתום על תקנון  .11

 נפרד.

 ואירועים מיוחדים:מערכת שעות 

שומרת לעצמה את הזכות לסגור מפעם לפעם את חדרי החוגים וחדר המוזיקה עקב חגים ו/או אפטר הנהלת  .12

 .אירועים אחרים

( אחר כוח עליון , תקלה במבנה ובמערכותיו ו/אומלחמה :מובהר בזאת כי בכל מקרה חריג או יוצא דופן )כגון .13

אשר יאלץ את האגודה לסגור את חדרי החוגים וחדר המוזיקה, זו לא תחויב במתן החזר כספי בגין הזמן בו 

 היה סגור. 

אפטר לאילוצים השונים. הנהלת מערך המערכת השעות של חדר המוזיקה הינה דינאמית ומשתנה בהתאם  .14

 שומרת לעצמה את הגמישות לתיאום מערכת שעות זו.  

ורים בזמן חגים ו/או אירועים אשר לא מוגדרים כימי שבתון, לא יהא רשאי המשתתף לקבל באם יתקיימו שיע .15

החזר כספי בגין החלטתו שלא להגיע לחוג. על כל משתמש או משתתף להתעדכן באפיקי הפרסום השונים לגבי 



 

 

ל דעתה חדר מוזיקה נתונים לשיקוסדנא//המשך פעילות במועדים השונים. שיקול הדעת באשר לפתיחת החוג

 הבלעדי של האגודה ולא ניתן יהיה לבוא בכל טענה אליה.

 

 :וסדנאות החזר כספי על חוגים/ביטול הרשמה

יקבל  במידה והתשלום שולם במזומן שעות לפני תחילת החוג, 72-ליום ומעל  14-בגין ביטול בטווח של פחות מ .16

ל בשולם באשראי יק, במידה והתשלום מגובה התשלום המקורי10%המשתתף החזר כספי לאחר ניכוי של 

 הנמוך מבניהם. ₪  100או  מגובה התשלום המקורי, -15%המשתתף החזר כספי לאחר ניכוי של 

יתאפשרו רק במקרה של בעיה השיעורים  החזר כספי עבור יתרת לעיל, 16, המנוסח בסעיף לאחר מועד זה  .17

 מתבקש ,בטרם השיעור הראשון לבטל הרשמה לחוגהמבקש כל משתתף  רפואית, בהצגת אישור רפואי מתאים.

 .rk_after@aguda.bgu.ac.il יה שכזו תתבצע בכתב לרכזת במייל:י. פנאפטרבמייל לרכזת מערך הלפנות 

וג לאחר מבקש לבטל הרשמתו לח בכל מקרה בו משתתף או מתאמן ,במקרה שלא מדובר במקרה רפואי .18

עד להגשת  ומספר מפגשי החוג, זאת במידה אפטרהנהלת מערך ה שתו נתונה לשיקול דעתהתהא בקתחילתו, 

יחויב הוא  ,לביטול ההרשמהבמידה ורואה ההנהלה לנכון לקבל את בקשתו  .3לא עלה על  הבקשה לביטול

 ש"ח , הנמוך מביניהם. 100או בסך ממחיר החוג המקורי  30%בדמי ביטול בסך 

, לא תהיה ממשכו 30%-של החוג, המהווים כ מפגשים 3-לאחר יותר מ רשמהבקשה לביטול ה תוגשבמידה ו .19

במקרים חריגים,  .ביטולהאגודת הסטודנטים מחויבת לבצע החזר כספי או להעניק זיכוי לסטודנט/אורח בגין 

והיא תשקול את הבקשה באופן  ,rk_after@aguda.bgu.ac.il במייל:אפטר המערך הנהלת יש לפנות בכתב ל

 .לא התחייבות מצידה לאישורהולחריג 

מנהלת מערך  לים לפי שיקול דעתה שיגהחזר כספי למעט מקרים חר לא תינתן במקרה של רכישת כרטיסיה, .20

 .האפטר

, יקבל המשתתף החזר ושעות לפני תחילת 72-ליום ומעל  14-בטווח של פחות מסדנא ב השתתפות בגין ביטול .21

שעות, יקבל המשתתף החזר  24-שעות מתחילת הסדנא ומעל ל 72-מלא. בגין ביטול בטווח של פחות מכספי 

שעות מתחילת הסדנא לא יקבל  24מגובה התשלום המקורי. בגין ביטול בטווח של  30%כספי לאחר ניכוי של 

 המשתתף החזר כלל.

 הגבלות

 . של האגודה הודעות על שינויים הנוגעים לפעילות החוגים והסדנאות בערוצי הפרסום השונים יש לעקוב אחר .22

 אתההוגדר, שף המינימום חתו. במידה ומספר המתאמנים קטן מרלפתי קבע רף מינימלילכל חוג וסדנא י .23

לבטלו. באם לפתוח את החוג/הסדנא או אפטר מערך ה הנהלתההחלטה נתונה לשיקול דעתם של המדריך ושל 

 במידה ויבוטלו, יקבלו הרשומים החזר כספי מלא.

אשר  האגודהבכל שינוי אפשרי באשר לתהליך ההרשמה לחוגים, סדנאות וחדר המוזיקה, יפורסם עדכון באתר  .24

 יפרט את אופן הרישום המחודש.

 

 תאריך: ______________

 שם פרטי ושם משפחה: __________________

 _____________________מספר תעודת זהות: 

 ________________________תימה: ח
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