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 תקבע לפי החלטת מחלקת האקדמיה) מחיר המרתון  240-ש"ח
מרתון ממוקד\קצר 2 :מפגשים כל מפגש  4שעות עם מקסימום  15סטודנטים בקבוצה מחיר המרתון 120 -
ש"ח
התשלום למרתונים מתבצע באמצעות פייפאל או כרטיס אשראי .ביטול השתתפות במרתון חייבת להתבצע
לפני תחילת המרתון – ביטול יבוצע אך ורק אם קיימת סיבה חריגה כגון :מילואים(אשר זומנת אליהם אחרי
תאריך ההרשמה) ,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!
לבקשות בנושא ביטול השתתפות במרתון יש לפנות לרמ"ד האקדמיה הרלוונטי בפנייה מסודרת בלבד כאשר
לא ניתן לבטל השתתפות לאחר תחילת המרתון או לפצל מפגשים.
על הסטודנט להגיע למפגשים של קבוצת המרתון אליה הוא נרשם – אין להחליף קבוצות.
ביטולים:
•
•
•

עד שבוע(שמונה ימים) לפני תחילת המרתון סטודנט אשר יבטל את המרתון יקבל החזר כספי
מלא.
בין שבוע לשלושה ימים (שבעה ימים עד  72שעות) לפני תחילת המרתון יזוכה בסך 50%
מהתשלום.
שלושה ימים (מ 72שעות) והלאה  -בתקופה זאת לא יתקבלו זיכוים.

בקשות לזיכוי מלא לאחר התקופה המצויינת עקב סיבות לא חריגות לא יתקבלו (לפני שנרשמים בדקו את
תאריכי המפגשים מול לוח הבחינות ומול שאר לוח הזמנים שלכם).
לא יינתנו החזרים כספיים עקב אי יכולתו של הסטודנט להגיע לאחד מהמפגשים שנקבעו מראש.
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לשאלות אתם מוזמנים לפנות אלינו בהתאם למתרון הרלוונטי:

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