תקנון "חבר מביא חבר"
במסגרת יום פתוח של המכללה האקדמית אחוה – 4/10/2018
הגדרות:
"המכללה" – המכללה האקדמית אחוה (ע"ר).
"בוגר"  -סטודנט במכללה אשר השלים את
כלל חובותיו האקדמיים.
"סטודנט"  -מי שנרשם ללימודים במכללה ,התקבל על ידה
כסטודנט מן המניין או על תנאי ומימש את לימודיו (לומד בפועל).
סטודנט במכללה אשר טרם השלים את כלל חובותיו האקדמיים
(אינו בוגר).
"נרשם ללימודים"  -מי שנרשם ללימודים במכללה לשנה"ל
תשע"ט ומימש את לימודיו בשנה זו.
"חבר"  -כל אדם אשר הסטודנט המליץ לו על לימודים אקדמיים במכללה.
"דיוור אלקטרוני חבר מביא חבר"  -גלויה אלקטרונית שתשלח לכלל הסטודנטים
והנרשמים לשנה"ל תשע"ט ,בה נעודד את הסטודנטים והנרשמים להזמין חברים
ליום הפתוח שיתקיים ב .4/10/18 -מועמד שיגיע ליום הפתוח עם הזמנה מסטודנט
או הנרשם ,ירשם ללימודים ויממש את לימודיו ,יזכה את החבר המפנה בהטבה של
הנחה בשכר הלימוד.
"הנחה בשכר לימוד"  -הנחה על סך  200ש"ח בשכ"ל כזיכוי משכר הלימוד.
"תקופת המבצע" 4/10/18 – 2/9/18 :האם אלו התאריכים?

תנאי התקנון:
 .1סטודנט או נרשם ללימודים אשר יגרום לרישום של מועמד אחר כמפורט בסעיף
 ,2יהיה זכאי להנחה בשכרלימוד כאמור בסעיף ההגדרות וזאת בכפוף לתנאים
שלהלן באופן מצטבר:
א .הסטודנט או הנרשם הגיש גלויית "חבר מביא חבר" למרכז מידע והרשמה
(פנייה חדשה שאינה קיימת במערכת) לגבי חבר שירשם במהלך היום הפתוח.
אופן הגשת הגלויה יפורט בסעיף .2
ב .החבר של הסטודנט או הנרשם אכן נרשם ללימודים ,התקבל והפך להיות
סטודנט במכללה .כאמור בסעיף  8לתקנון זה.
 .2סטודנט או נרשם ללימודים חייב להעביר גלויית "חבר מביא חבר" (להלן :גלויה)
באופן הבא:
א .מילוי פרטיו האישיים של הסטודנט או הנרשם.
ב .מילוי פרטי החבר ,לרבות הפרטים הבאים :שם פרטי ,שם משפחה ,תעודת
זהות ,טלפון ודואר אלקטרוני.
ג .הסטודנט וידא כי החבר מסכים שפרטיו יועברו למכללה.

ד .הסטודנט והחבר מבינים שהמכללה תפנה לחבר בשיחה ו/או בדואר
אלקטרוני ו/או במסרון.
ה .העברת הגלויה למרכז מידע והרשמה תבוצע באמצעות דואר אלקטרוני או
במסירה פיזית במהלך היום הפתוח .הדואר האלקטרוני שאליו יש לשלוח את
פרטי החבר היא.info@achva.ac.il :

.3

תוקף המבצע :
את הגלויה יש להגיש למרכז מידע והרשמה החל מיום ה 2/9/18 -
ועד ליום ה  ,4/10/18 -סטודנט או נרשם אשר הגיש גלויה במועד מאוחר יותר
מהמועד הנקוב בסעיף זה לא יהא זכאי להנחה בשכל הלימוד.

 .4בעת הגשת הגלויה ,יקבל הסטודנט או הנרשם את מועד ההגשה המדויק ,תאריך
ושעה.
 .5אין הגבלה על מספר המומלצים אשר הסטודנט או הנרשם יהא זכאי בגינם
להנחה בשכל לימוד ,אולם הסטודנט או הנרשם לא יוכל למלא גלויה בגין אותו
חבר יותר מפעם אחת.
 .6סטודנט או נרשם לא יהא זכאי להנחה בשכר לימוד בגין חבר אשר כבר מולאה
עבורו גלויה על ידי סטודנט או נרשם אחר לפניו (לפי המידע שיתקבל בסעיף 4
לתקנון זה).
לא יתקבלו שמות חברים מומלצים באופן רטרואקטיבי לאחר שהחבר הנרשם
כבר יצר קשר עם מרכז מידע והרשמה ו/או הגיע לפגישה ללא הפנייה מוקדמת
של הסטודנט או הנרשם.
 .7סטודנט שהביא חבר ו/או חברים ויתרת שכר הלימוד שלו קטנה מגובה ההנחה
בשכר הלימוד (לאחר הקיזוז משכר הלימוד) ,יקבל את הפרש ההטבה בהמחאה
אישית .במילים אחרות :במידה והסטודנט סיים את חובותיו הכספיות למכללה,
יוענק לו הזיכוי באמצעות המחאה.
 .8הרשמתו של החבר תעניק את ההנחה בשכר הלימוד לסטודנט או הנרשם
בהתקיים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

החבר נרשם ללימודים.
החבר התקבל ללימודים.
החבר הסדיר את מלוא שכר הלימוד למכללה.
החבר החל את לימודיו במועד הלימודים אליו נרשם ולא שינה ו/או החליף
מסלול לימודים.
החבר הגיע ללימודים ואכן נכח בשיעורים ולמד במשך  60ימים לפחות.
לגבי הנרשם :נרשם יקבל הנחה בשכר הלימוד רק אם יממש את הרשמתו
ויחל ללמוד בשנה"ל תשע"ט ואכן נכח בשיעורים ולמד במשך  60ימים לפחות.

 .9סטודנט יהא זכאי להנחה רק לאחר בדיקה וקבלת אישור בכתב ממרכז מידע
והרשמה.

 .10ערעור על אי מתן אישור ובקשה לאישור חריג תועבר בכתב על ידי הסטודנט

למרכז מידע והרשמה.
 .11מכללת אחוה רשאית לשנות בכל עת את הפרס ו/או תקופת המבצע ו/או את תנאי
המבצע ו/או לבטל את המבצע כולו בכל שלב לפי שיקול דעתה וללא הודעה
מוקדמת.
 .12מכללת אחוה אינה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למתמודד ו/או משתתף
ו/או משתתף זכאי ו/או לצד שלישי כלשהו (לרבות החבר) אם באופן ישיר או
עקיף ,בגין ההשתתפות במבצע ,ו/או בגין הזכייה בפרס והמתמודד ו/או המשתתף
ו/או המשתתף הזכאי מוותר על כל טענה כלפי מכללת אחוה בקשר עם הפרס.
 .13תקנון המבצע יפורסם באתר המכללה בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון
ובין פרסומים שונים ביחס אליו ,יגברו הוראות התקנון; מקום השיפוט הייחודי
והבלעדי בקשר עם המבצע יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.

