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 מבוגרים קורסים

 תנאי הרשמה | לימודים | וביטול לימודים

 

   תנאי הרשמה | כללי:

 .במוזיאון בקורס יהשתתפותאת  הנני מאשר (1

  .במוזיאוןיכול/ה להשתתף בפעילות י תקין ואני הנני מצהיר בזאת כי מצב בריאות (2

 ולצרף אישור רפואי מתאים. מוז"הבמידה וקיימת בעיה רפואית כלשהי עלי לדווח בכתב למשרדי  (3

 בעמוד הפייסבוק, אתר אינטרנט או חוברת החוגים של המוזיאון.שלי  צילומיםלפרסם  למוז"ההנני מאשר  (4

 במוזיאון. הנני מאשר למוז"ה לשלוח לי הודעות וחומר פרסומי לגבי פעילויות שמתקיימות (5
 

 נהלי פתיחת קורס | הרשמה | ותנאי לימודים:
 פתיחת הקורס והמשך שלו מותנים במספר מינימלי של משתתפים. (6

נוהל  השלמת משתתף בקורס יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה; מילוי טופס רישום ממוחשב, (7

 מוז"ה. –אישור הרשמה ממשרד החוגים ו התשלום

 עם פתיחת הקורסמועדי המפגשים ימסרו  (8

לאפריל  1-החל מההקורס הוא שנתי. כל חודש יגבה תשלום בגין מספר המפגשים שיתקיימו באותו חודש.  (9

 , ייגבה מחיר מלא של החוג עד לסיומו2022

מחירי הקורסים כוללים חומרים )אלא אם צוין אחרת(. מחירי קורסי רישום, ציור ופיסול, כוללים חומרים  (10

 בסיסיים לתרגול. 

 מוז"ה שומרת לעצמה את הזכות לספק חומרים בכמות ובאיכות שייקבעו על ידה. (11

 תינתן לנרשם שני מאותה משפחה ולנרשמים לשני קורסים/חוגים ויותר.  10%הנחה של  (12

 החיוב ייעשה באמצעות החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ )חל"צ(.  (13
 

 תנאי ונהלי ביטול:
הראשון, בהודעה טלפונית לרכזת החוגים והקורסים )ללא גביית התשלום  ניתן לבטל את ההרשמה לאחר המפגש  (14

 למפגש הראשון(.

 ₪. 120ביטול השתתפות החל מהמפגש השני והלאה יחויב בדמי ביטול ע"ס  (15

 ייגבה המחיר המלא של החוג עד לסיומו. 2022לאפריל  1-החל מההקורס הינו שנתי ]אלא עם צוין אחרת[  (16

 רטרואקטיבית והחזר כספי בגינו.לא יתאפשר ביטול קורס  (17

  בהתאם להנחיות משרד הבריאות. פעילות מוז"ה תתקיים  (18

הקורסים בסדנאות מוז"ה ובמוזיאון, הפעילות תועבר באופן מקוון )דרך  ולא ניתן יהיה לקיים את פעילות במידה (19

 תוכנת "זום" או במתכונת מקוונת אחרת(.

 

 

 

 * הזכות לשינויים שמורה למוז"ה
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