כתב התחייבות
אני הח"מ מתחייב בזאת כדלקמן :
לשלם לעמותת היכל התרבות את תשלום שכר הלימוד השנתי כפי שיקבע על ידי הקונסרבטוריון בגין
לימודיו/ה של בני ו/או בתי.
הנהלת הקונסרבטוריון שומרת לעצמה את הזכות של העלאת שכר הלימוד אשר יחול כתוצאה מעלות שכר
המורים או מכל סיבה אחרת .הריני מסכים/ה ומתחייב/ת בזאת למלא אחר כל החלטה שתתקבל ע"י
הנהלת הקונסרבטוריון בקשר לשינוי בגובה שכר הלימוד ו/או שיטת התשלום.
את שכר הלימוד השנתי אשלם בתשלומים חודשיים באמצעות צ'קים /כרטיס אשראי ובהתאם להוראות
הנהלת הקונסרבטוריון .הנני מתחייב/ת כלפי הקונסרבטוריון לסלק את מלוא שכר הלימוד שיידרש בגין
שנת הלימודים כל עוד בני ו/או בתי ילמדו במוסד .אי הופעת בני/בתי לשעורים ללא הסדר הפסקת
לימודים לא יפטרו אותי מתשלום שכר הלימוד.
הפסקת לימודים במשך השנה תעשה אך ורק בכתב ,באמצעות "טופס הפסקת לימודים" ובתיאום עם
המורה והנהלת הקונסרבטוריון .על הטופס החתום על-ידי להגיע למזכירות הקונסרבטוריון עד ה15 -
לחודש בו אני מבקש/ת להפסיק את הלימודים .הודעה זו תחייב אותי בתשלום עד סוף החודש בלבד.
הודעה על הפסקת לימודים שתגיע למזכירות לאחר ה 15 -לחודש בו אני מבקש/ת להפסיק את הלימודים,
תחייב אותי בתשלום עבור חודש וחצי.
כל תלמיד זכאי לקבל  38שעורים בשנת לימוד ,המונה  10חודשים (ספטמבר – יוני).
לא ניתן להפסיק את הלימודים ב 2-החודשים האחרונים של הלימודים -קרי מאי ,יוני.
מועד אחרון לבקשת ביטול הינו  15באפריל .ידוע לי שבני/בתי רשאים ללמוד עד הפסקת התשלום בפועל.
הנני מתחייב/ת כלפי הקונסרבטוריון לא לבטל את הוראת הקבע באופן חד צדדי ללא הסדרת הפסקת
לימודים כמפורט למעלה .ידוע לי שביטול שעור או אי הופעה לשיעור תיזקף לחובתו של התלמיד (השיעור
לא יוחזר).
במקרה של הודעה על היעדרות מראש ,אך לא יאוחר מ 48 -שעות (יומיים) לפני השיעור ,ישתדל
המוסד להציע מועד שיעור חילופי .במקרה זה יהיה על התלמיד לקבל את היום והזמן שיוצע לו ע"י
המורה ו/או הנהלת הקונסרבטוריון .במקרה של היעדרות רפואית ,יש להמציא אשור רפואי .אף במקרה
זה ישתדל המוסד להציע שיעור חלופי ,על התלמיד לקבל יום ושעה המוצעים לו ע"י המורה ו/או הנהלת
הקונסרבטוריון.
הנני מתחייב/ת לשאת בכל ההוצאות שיגרמו להנהלת הקונסרבטוריון אם לא אעמוד בהתחייבויותיי
בהתאם למסמך זה ,לרבות הוצאות גביה ,משפט ושכ"ט עו"ד.
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