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 תקנון מרכז נוער שוחר מדע 

 

 אישור הורים

הריני מאשר את תכנית הפעילות של המרכז לנוער שוחר מדע  ידועים לי כל פרטיה, והנני מסכים  •
 שבני/בתי ישתתפו בה. 

כמו כן ידוע לי כי תלמיד אשר יעבור על כללי התנהגות הנאותה, יוחזר מיד לביתו. הורי התלמיד  •
 יידרשו בתשלום הוצאות הנסיעה.

י הפעילות, חלק מהתמונות יפורסמו באמצעי המדיה במהלך הפעילות יצולמו הילדים תוך כד •
 השונים.

פעילות המתקיימות במעבדות המרכז לנוער שוחר מדע יש להגיע עם נעליים סגורות ומכנסים ל •
 ארוכים.

 
 

 תקנון הרשמות 

פתיחת קבוצה מותנית במספר תלמידים מינימאלית. המרכז לנוער שוחר מדע שומר לעצמו את  •
 .מסויםהזכות להחליט על פתיחת או סגירת קורס 

 מספר המקומות בכל תכנית/קורס מוגבל.  •

 ההרשמה לתכניות המרכז בכרטיס אשראי בלבד. •

 השתתפות בכל תכניות המרכז מותנית בתשלום מראש.  •

של המרכז יפורסם תקנון ספציפי  מסוימותו כללי לכל תכניות המרכז. ייתכן ולתכניות תקנון זה הינ •
 נוסף עליו יחתמו ההורים בתיאום מול רכזי התכניות.

 

 תקנון החזר כספים בגין ביטול השתתפות:

יטופל אך ורק אם תתקבל במשרדי המרכז לנוער שוחר מדע הודעה  קורסביטול השתתפות ב
 בכתב. התאריך הקובע לביטול הוא תאריך קבלת המכתב במרכז.

  ,ספרית או אחרת לא יפצה משתתף על הפסד חוג עקב פעילות ביתלנוער שוחר מדע מרכז  •
 לנוער שוחר מדע.מטעם המרכז  שאינה ביטול יזום של החוג 

. לאחר מועד זה ימי עבודה לפחות לפני תחילת פעילות 5תתאפשר עד לא עלות לביטול השתתפות  •
  דמי טיפול.₪  100בעלות של   ביטול השתתפות כרוך

במקרה של ביטול השתתפות במהלך המחצית הראשונה של הקורס ועד למפגש העשירי יתקבל  •
 דמי ביטול. ₪  100החזר כספי יחסי בניכוי 

 עשירי ועד סוף הקורס, לא יתקבל החזר כספי כלל. ביטול פעילות החל מהמפגש ה •

שלא יאפשרו לקיים את שימו לב, במידה ויופעלו הגבלות של משרד החינוך בעקבות הקורונה  •
או חלקי בהתאם למפגשים  לא ייגבו דמי ביטול ויהיה החזר כספי מלא –הקורס או חלק ממנו

 שהתקיימו בפועל. 
 

http://www.braude.ac.il/youth

