מדור רישום וקבלה

כתב התחייבות
הנני מתחייב/ת למלא אחר תקנות המכללה ולעמוד בכל החלטותיה במשך תקופת
לימודיי במכללה ,ובקשר לכך הנני מתחייב/ת לשלם במלואם ובמועדם את התשלומים,
כפי שנקבעו או ייקבעו על ידיכם ובתוספת הפרשי הצמדה למדד ו/או ריבית ,כפי שתהיה
נהוגה במכללה באותה העת ,ומעת לעת ,כאשר הבסיס הינו מדד חודש אפריל .2019
הנהלת המכללה רשאית לשנות את שיעוריי התשלומים ,את תנאיהם ואת מועדיהם.
אם לא אעמוד בתשלומים במלואם או במועד הנקוב לתשלומם ,תהיו רשאים להפסיק את
לימודיי מבלי לפגוע בזכותכם לכל סעד אחר ,ומבלי שיהא בכך כדי לפטור אותי משתלום
לפי כללי המכללה ,בתוספת ריבית פיגורים בשיעור שייקבע על ידי המכללה באותה
העת.
ידוע לי והנני נותן/ת הסכמתי כי אם לא יוסדר התשלום בגים ההשתתפות עד מועד
פתיחת הלימודים בהוראת קבע /פיקדון צבאי ,ייגבה התשלום באמצעות כרטיס האשראי
שמופיע בטופס הרישום.
ידוע לי והנני מסכים/ה כי תכנית הלימודים כפופה לשינויים ,לרבות החלפת
המורים וצוות מפעילי תכניות הלימודים.
ידוע לי והנני מסכים/ה כי יתכנו שינויים בנהלי ההכרה לגמול השתלמות על פי
החלטות האגף להשתלמויות עובדי הוראה במשרד החינוך ,כמו כן ,לא יאושר גמול
השתלמות עבור קורסים שנלמדו בעבר.
הנני מתחייב/ת להמציא אישור הצהרה רפואית חתום על ידי רופא המאשר את כשירותי
לעסוק בפעילות גופנית עד למועד תחילת הקורס.
ידוע לי שהאחריות למסירת האישורים הללו חלה עלי .ידוע לי כי אי המצאת האישורים
עלולה לגרום לביטול לימודיי ,ובכל מקרה אני אשא במלא האחריות לכל תוצאה
שתיגרם לי .בעקבות מצב בראותי אשר לא דווח למכללה כאמור לעיל.
בהתאם לדרישות יתכן כי חלק מהלימודים יתקיימו בלמידה מרחוק.
ידוע לי והנני מאשר כי פרטי ההתקשרות עימי )מספר נייד /כתובת דוא"ל( ישמשו את
המכללה למשלוח דוורים פרסומיים וזאת כל עוד לא אודיע לה אחרת.
לאחר שקראתי כתב התחייבות זה בעיון ,וכן את ידיעון המכללה לשנת הלימודים
הקרובה ,והבנתי את תוכנם ואת המשמעויות הנובעות מהם ,הנני נאשר/ת בחתימתי
ומרצוני החופשי ,את הסכמתי ואת התחייבותי לכל האמור.
כמו כן אני מאשר/ת שידוע לי שהמכללה האקדמית בוינגייט עומדת בפני מיזוג שתוצאתו
תהיה מכללה אחת ושמה יהיה "המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט ,קמפוס וינגייט".

