סטודנטים יקרים,
באחריותכם להתעדכן במיקום הכיתות מספר ימים לפני תחילת המרתון בעמוד
ההרשמה!
מרתון רחב 4 :מפגשים כל מפגש  4שעות עם מקסימום  25סטודנטים בקבוצה (למעט מרתונים
חריגים שבהם כמות המשתתפים לפי החלטת מחלקת האקדמיה) ( 240ש"ח(.
מרתון ממוקד 2 :מפגשים כל מפגש  4שעות עם מקסימום  15סטודנטים בקבוצה ( 120ש"ח(.
התשלום למרתונים מתבצע באמצעות פייפאל או כרטיס אשראי כאשר ביטול השתתפות
במרתון מראש חייבת להתבצע לפני תחילת המרתון  -מצורף פורמט ביטול מטה.
במידה וקיימת סיבה חריגה כגון :מילואים ,מצב רפואי וכו' יש לשלוח אישורים.
פתיחת המרתון מותנית בכמות נרשמים מינימאלית הנתונה להחלטת ושיקול מחלקת אקדמיה
במידה והמרתון מבוטל עקב חוסר בנרשמים יתקבל זיכוי כספי מספר ימים לאחר הביטול.
מתבצעת בדיקת נוכחות שמית מטעם האגודה בכדי להטיב עם הסטודנטים הרשומים.
סטודנט אשר יהיה נוכח במרתון עבורו לא שילם ולא יהיה מוכן לצאת מהכיתה ,יועלה לוועדת
משמעת מטעם הנהלת המכללה.
בנוסף ,במידה ותהיה כמות סטודנטים גדולה בכיתה מכמות הנרשמים למרתון ,ברשותו של מתרגל
המרתון לעצור את מהלך השיעור – עד ליציאת הסטודנטים שאינם רשומים.
זמן השיעור שאבד בעקבות עצירת מהלך השיעור על ידי המתרגל לא יושלם!!
לא תתאפשר כניסה למרתון ללא תשלום – אנא הימנעו מאי נעימות!
הטבת חיילי מילואים  -עבור כל  10ימי שירות מילואים פעיל במהלך הסמסטר הנוכחי סטודנט זכאי
להנחה של  50אחוז במרתון אשר תתקבל כזיכוי רק לאחר ההרשמה למרתון
כאשר ההטבה תאושר לאחר שליחת פרטים אישיים וטופס אישור שמ"פ למייל רמ"ד מחלקה.
לכל שאלה ניתן לפנות במייל למחלקת אקדמיה לפי מחלקות ההנדסה הרלוונטיות:

רמ"ח אקדמיה
aguda_academy@mail.afeka.ac.il

רמ"ד מכנית
aguda_mechanical@mail.afeka.ac.il

רמ"ד חשמל
aguda_electrical@mail.afeka.ac.il

רמ"ד תעשייה וניהול
aguda_industrial@mail.afeka.ac.il
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רמ"ד תוכנה
aguda_software@mail.afeka.ac.il

רמ"ד רפואית
aguda_medical@mail.afeka.ac.il

-

ל בקשות בנושא ביטול השתתפות במרתון וקבלת זיכוי כספי יש לפנות לרמ"ד האקדמיה הרלוונטי
בפנייה מסודרת בלבד כאשר לא ניתן לבטל השתתפות לאחר תחילת המרתון או לפצל מפגשים.

-

לא יינתנו החזרים כספיים עקב אי יכולתו של הסטודנט להגיע לאחד מהמפגשים שנקבעו מראש.

-

על הסטודנט להגיע למפגשים של קבוצת המרתון אליה הוא נרשם (במקרים חריגים ניתן לפנות
לרמ"ד האקדמיה הרלוונטי).

-

לא יתקבלו בקשות שאינן כתובות לפי הפורמט המצורף מטה עם כל הפרטים האישיים והטפסים
הנדרשים.

-

זיכוי כספי בגין מילואים מתקבל רק לאחר סיום תקופת המרתונים.

-

שימו לב כי במידה והתשלום למרתון בוצע דרך חשבון פייפאל שאינו רשום על שמכם עליכם
לציין את הפרטים וכתובת המייל של בעל חשבון הפייפאל שדרכו בוצע התשלום.

פורמט ביטול השתתפות במרתון
כותרת :בקשת זיכוי כספי מרתון  -שם מלא
שם מרתון מלא (כולל מספר קבוצה):
קוד קורס:
סוג מרתון :רחב או ממוקד
שם מלא:
תעודת זהות:
מספר נייד:
כתובת מייל:
הערות:
כתובת מייל משלם ב:Paypal

אגודת הסטודנטים ומחלקת אקדמיה
מאחלים לכם בהצלחה בתקופת הבחינות!
*נוהל המרתונים מנוסח בלשון זכר אך מתכוון לשני המינים.

נוהל מרתונים מעודכן לשנת תש"פ

