בס"ד ,סיון תשפ"ב
3/2022

תקנון מבצע טאבלט  -קמפוס חכם תשפ"ג
 .1מכללת תלפיות מעודדת את הסטודנטיות והסטודנטים להוראה ,לעשיית שימוש בכלים חדשניים,
בלימודיהם ועבודתם המעשית.
 .2במסגרת זו ,יהיו זכאים לקבלת טאבלט ,הנרשמים ללימודי תואר ראשון ולמשלימים לתואר ראשון
מתעודת הוראה.
 .3הטאבלטים יחולקו במהלך שנת הלימודים הראשונה ,בהתאם לתנאים המצטברים הבאים:
א .הסטודנט/ית התקבל/ה ללימודים מן המניין לשנה"ל תשפ"ג והשלים את הרשמתו למכללה עד ליום
. 30.10.22
ב .שכר הלימוד שנקבע למסלול אליו נרשם/ה הסטודנט/ית הינו שכר לימוד אוניברסיטאי מלא.
ג .הסטודנט/ית הסדיר את תשלומי מלוא שכר הלימוד לשנת תשפ"ג ,השלים בפועל תשלום של
לפחות  50%בגין שכר לימוד לתשפ"ג ומנהלת מדור שכר לימוד אישרה בכתב את האמור בסעיף
זה.
ד .בנוסף לאמור בתקנון המכללה הנמצא באתר המכללה בנוגע להסדרת שכר לימוד וביטול לימודים,
בכל מקרה של ביטול לימודים לפני סיום שנת הלימודים הראשונה במלואה ,ינוכה מהחזר שכר
הלימוד (ככל שהסטודנט/ית זכאי להחזר שכ"ל בהתאם לתקנון המכללה) ,סך של  ₪ 1,000בגין
הטאבלט.
ה .הטאבלטים יחולקו בכפוף ועד סיום המלאי הקיים ,לראשונים מבין הנרשמים (ובכמות של לפחות
 350יח').
 .4הטאבלט שיוענק כהטבה על ידי המכללה יהיה חדש לחלוטין ,אולם המכללה אינה מתחייבת להעניק
טאבלט מתוצרת או מדגם כלשהו ואף אינה מתחייבת שהדגם שיחולק במסגרת המבצע לכלל הזכאים,
יהיה זהה.
 .5המכללה לא תהיה אחראית בשום אופן וצורה ,לאיכות המוצר ,ולתקינותו ולא תהיה לסטודנ/טית ו/או
מי מטעמו ,כל טענה בגין טיב ,סוג או איכות הטאבלט ולאחר הענקתו של הטאבלט ,לא ניתן יהיה
להחליפו מכל סיבה שהיא.
 .6האחריות הבלעדית על התכנים שיותקנו ויהיו בטאבלט וכן האחריות לגבי השימושים בטאבלט תהיה
באופן בלעדי על הסטודנט/ית.
 .7המכללה רשאית לסיים את המבצע בכל עת ,וללא הודעה מראש ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בהצלחה רבה בלימודים
הנהלת מכללת תלפיות
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הריני מאשר/ת את כל האמור לעיל____________________ :

שם הסטודנט/ית________________ :

המסלול אליו נרשם הסטודנט__________________ :

חתימת הסטודנט_______________________ :

תאריך________________________ :
----------------------------------------------------------------------------------------------------אישור מנהלת מדור שכ"ל לגבי זכאות הסטודנט/ית:

______________________________

תאריך________________________ :
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