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  לא שיפרת כספך יוחזר תקנון מבצע
  קידום פסיכומטרי לנרשמים לקורס 
 6102 יוני 

 
 הגדרות .1

הפירוש שניתן לצדו להלן, וכשאין כוונה אחרת זה בתקנון זה יהיה לכל מונח שבסעיף 
 משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים.

 
 ."(קידום)להלן: " קבוצת קידום בע"מ  – "עורך המבצע"

על ידי הנערך  לבחינה הפסיכומטריתהכנה קידום לקורס   - "הקורס"
קבוצת קידום בע"מ. למען הסר כל ספק, מבצע זה לא יחול על 

למעט קורסי  קידום תיכונים/פרי קולג'/מוסדיים אחריםקורסי 
 . 011מועדון 

קורס קידום במסלול מיוחד למצטיינים הנערך על ידי קבוצת  "077"מועדון 
 בע"מ. .קידום 

במהלך תקופת המבצע במסגרת המבצע וקורס הנרשם לתלמיד  "משתתף במבצע"
  .ועומד בתנאי תקנון זה כהגדרתו בתקנון זה

ציון פסיכומטרי תקף אשר קיבל המשתתף בבחינה  "ציון קודם"
טרם הרישום ש שלוש השניםבמהלך פסיכומטרית אותה ביצע 

 לקורס. 

קבלת ציון הגבוה בנקודה אחת לפחות מהציון הקודם שהיה  "שיפור בציון"
 למשתתף. 

 

 פרשנות .1

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה  .0.0
 ו/או רבים.

רכי ולצתשמש לשם נוחיות בלבד ולא  ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .0.6
 פרשנות. 

 

 תוקף המבצע  .2

תקופת להלן: ") 30.06.6102 ליוםעד לתלמידים אשר יירשמו המבצע תקף  .6.0
 . 011או למועדון  לקורס "(המבצע

 כללי .3

ההטבה ו/או המבצע שומר על זכותו להוסיף ו/או לשנות את תנאי המבצע עורך  .3.0
, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדיבמבצע ו/או המועדים ו/או כל עניין אחר הקשור 

 בהודעה מראש תוך תיקון התקנון.

במסגרת המבצע,  011/מועדון החלטתם להירשם לקורסידוע למשתתפים, כי  .3.6
 . מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה
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 ., חולון62הרוקמים לצורך שאלות ו/או הבהרות: המבצע כתובתו של עורך  .3.3

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים,  .3.3
 תגברנה הוראות תקנון זה. 

  עורך המבצעבאתר האינטרנט של בסניפי החברה , קבל עותק מהתקנון ניתן ל .3.3
 .מוקד המכירות של החברהבוכן 

  המבצעמהות  .4

ששולם על ידי המשתתף, במקרה ולא  011/מועדון החזר כספי בגין מלוא מחיר הקורס
 . בקידום 011/מועדון שיפר את הציון הקודם שהיה לו, בבחינה אליה ניגש בתום הקורס

 המבצעתנאי  .5

 :רשאי להשתתף במבצע .3.0

 בתקופת המבצע. תלמיד הנרשם  .3.0.0

 מבצע. להשתתף ב בעת הרישוםביקש אשר תלמיד  .3.0.6

, 011/מועדון רישום לקורסשקדמה לשלוש השנים אשר במהלך התלמיד  .3.0.3
בחינה השתתף בקורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית ואשר בסיומו עבר 

 "(. הציון הקודם" פסיכומטרית והינו בעל ציון פסיכומטרי תקף )להלן:

, יוכל להשתתף במבצע אך ורק בעת רישום 266ועד  231תלמיד בעל ציון  .3.0.3
 . 011לקורס מועדון 

 ומעלה לא יוכל להשתתף במבצע.  011תלמיד בעל ציון  .3.0.3

יום ממועד  03עד שלוש השנים האחרות התלמיד הציג ציון בחינה מ .3.0.2
 הרישום ובכל מקרה לא יאוחר ממועד פתיחת הקורס. 

 הינו:במסגרת ר, כי מחיר הקורס לנרשמים מובה .3.6

 –שלוש השנים האחרונות לקוח אשר השתתף בקורס קידום במהלך  .3.6.0
3,630  .₪ 

שלוש השנים לקוח אשר השתתף בקורס בחברה אחרת במהלך  .3.6.6
 ₪. 3,811 –האחרונות 

על המחיר הנקוב ₪   311תוספת של  - 011לקוח הנרשם למועדון  .3.6.3
 עניין. לפי ה 3.6.6או  3.6.0בסעיפים 

נרשם אשר זכאי להטבה ו/או למבצע אין כפל מבצעים ואין כפל הטבות.  .3.6.3
המועדפים עליו בעת מבצע ההטבה ו/או את הלבחור אחר, יהיה רשאי 

  במקרה כזה לא יוכלו ליהנות מתנאי המבצע.  .הרישום

הינו בהתאם לתנאי הרישום הרגילים החלים  011מובהר, כי הרישום למועדון  .3.3
 .011למועדון בעת רישום 

, בבחינה אליה ניגש בתום כמוגדר לעילציון המשתתף אשר לא שיפר את  .3.3
 011/מועדון , יהיה זכאי להחזר כספי מלא בגין מחיר הקורס011/מועדון הקורס

 ששולם על ידו. 
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משתתף יוכל לבקש החזר כספי במסגרת המבצע היה ויעמוד בכל התנאים  .3.3
 :המצטברים הבאים

 .הרשמה והסדיר תשלום באופן מלאהמשתתף חתם על חוזה  .3.3.0

 המשתתף לא ביטל השתתפותו בשום שלב. .3.3.6

נוכחות(  011%באופן מלא ) 011/במועדון המשתתף השתתף בקורס .3.3.3
 . 011/מועדון מטלות הקורסלפחות מ 63%וביצע 

 . 011/מועדון המשתתף ניגש לבחינה במועד  הבחינה אליה הכין הקורס .3.3.3

 אופן בקשת וקבלת ההחזר .2

יום  60 -ממשתתף אשר לא שיפר את הציון, יפנה אל עורך המבצע, לא יאוחר  .2.0
 . ממועד פרסום הציונים על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.

המשתתף יגיש בקשה באחד מסניפי קידום, בטופס אשר דוגמא ממנו מצ"ב  .2.6
 011/מועדון לתקנון זה כ"נספח א". הטופס יימסר למשתתף בעת הרישום לקורס

 סגרת המבצע. במ

בעת הגשת הטופס יציג המשתתף את טפסי הציון המקוריים הן בגין הציון  .2.3
הקודם והן בגין הציון החדש. לטופס הבקשה עצמו יצורפו צילומים של טפסי 

מובהר כי לא ניתן לבקש החזר על סמך הצגת ציון בכל דרך אחרת, לרבות הציון. 
 . לא באמצעות מייל ו/או כל אמצעי דיגיטלי אחר

קבוצת קידום תבצע בדיקה של טופס הבקשה וכן של עמידת המשתתף בתנאי  .2.3
 לעיל.  בתקנון זההמבצע כמפורט 

ימי  31עמד המשתתף בכל התנאים המפורטים בתקנון זה, יבוצע ההחזר תוך  .2.3
שילם התלמיד עבור  ועבודה. ההחזר יבוצע בהתאם לאמצעי התשלום באמצעות

החזר לתלמיד אשר שילם באמצעות שיק פיקדון, יהיה . 011/מועדון הקורס
 בשיק לחשבון הפיקדון. 

מובהר, כי משתתפים אשר שילמו באמצעות כרטיס מועדון כלשהו, יהיו זכאים  .2.2
להחזר כספי בגובה הסכום אשר קיבלה קידום מהתשלום ששולם על ידם בפועל, 

 בניכוי הנחות במעמד החיוב וכל עמלה ו/או תשלום אחר. 

 ור השתתפותאיס .0
 

 מנהלי ו/או עובדי ו/או שותפי לרבות בני משפחתם של במבצעלא יהיו רשאים להשתתף 
 .עובדי קידום

 
 
 

 בהצלחה!
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 כספך יוחזר!!! –נספח לנרשמים במסגרת מבצע לא שיפרת 
 

 לקוח יקר,
 כספך יוחזר.  –בחרת להירשם במסגרת מבצע לא שיפרת 

תשומת לבך, כי תקנון המבצע ניתן לעיון הן באתר האינטרנט של קידום, תחת 
 לשונית תקנונים, והן במשרדי החברה. 

להלן טופס הגשת הבקשה לקבלת החזר. אנא שמור עליו והגש אותו במקרה הצורך. 
 : שתצליח בבחינה מאמינים 

 
 לכבוד

 קבוצת קידום בע"מ
 בקשה להחזר כספיהנדון: 

 
 אבקש לקבל החזר כספי. 

למועד _______________ )נא להקיף את  011/מועדון נרשמתי לקורס קידום פסיכומטרי
 הקורס המתאים(.

 בבחינה אליה ניגשתי קיבלתי ציון ________ )הציון החדש(.
 מצורף צילום הציון שקיבלתי בבחינה הפסיכומטרית במועד זה. 

 (הגשת הבקשהטופס הציון המקורי יוצג בסניף בעת )
 

לרישומי לקורס קידום פסיכומטרית ניגשתי לבחינה הפסיכומטרית במועד  בשלוש השנים שקדמו
._____________ 

 (.הקודםבבחינה זו קיבלתי ציון _______________)הציון 
 מצורף צילום הציון שקיבלתי בבחינה הפסיכומטרית במועד זה. 

 (הבקשהטופס הציון המקורי יוצג בסניף בעת הגשת )
 

 כפי שניתן לראות הציון החדש אינו גבוה מהציון הישן. 
 

 בהתאם, אודה לביצוע החזר כספי בגין סכום ששולם על ידי, בהתאם לתנאי התקנון. 
 

 ידוע לי, כי זכאותי להחזר מותנית בקיום כל התנאים הבאים:

 היה בתקופת המבצע, וביקשתי להשתתף במבצע.  011/מועדון הרישום לקורס 

 חתמתי על חוזה הרשמה והסדרתי תשלום באופן  011/מועדון במועד הרשמתי לקורס
 מלא. 

 63 -נוכחות ו 011%באופן מלא ) 011/במועדון השתתפתי בקורס 
 (.011/מועדון ביצוע מטלות הקורס %

 אליו נרשמתי.  011/מועדון ניגשתי לבחינה במועד אליו הכין הקורס 

  סום הציונים על ידי המרכז הארצי לבחינות יום ממועד פר 60הבקשה מוגשת תוך
 ולהערכה. 

  .הצגתי טפסי ציון מקוריים הן עבור הציון הקודם והן עבור הציון החדש 

  ימי עבודה בהתאם לאמצעי התשלום  31היה ואמצא זכאי  להחזר, יבוצע ההחזר תוך
 . 011/מועדון באמצעותו שילמתי עבור הקורס

 

 שם התלמיד: ________________

 תעודת זהות: ________________

 חתימה: ________________
 

 יש למלא על ידי צוות הסניף

 תאריך הגשת הבקשה: ________________

 שם מקבל הטופס: ________________

 חתימת מקבל הטופס: ________________


